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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE  
 
Na območju Policijske uprave Koper [PU Koper] smo obravnavali za 13,0 % več 
kaznivih dejanj primerjalno s preteklim letom. Kljub navedenemu smo skupno 
preiskanost kriminalitete dvignili iz 59,5 % na 68,8 %. Posebej uspešni smo bili na 
področju odkrivanja kriminalitete z lastno zaznavo [policijskim preiskovalnim delom], 
saj se je ta iz 27,6 % dvignila na 48,3 %.  
 
Premoženjske kriminalitete je bilo za 18,8 % manj, skupna preiskanost premoženjske 
kriminalitete znaša 32,0 % (37,2 %). Ravno tako je bil zaznan 54,7 % upad 
organizirane kriminalitete, kjer smo obravnavali za 57,8 % manj kaznivih dejanj s 
področja prepovedanih drog, za 43,2 % manj kaznivih dejanj s področja tihotapstva 
ljudi in za 17,6 % manj kaznivih dejanj s področja ponarejenega denarja.  
 
Velik porast je bil zaznan na področju gospodarske kriminalitete, kjer v primerjavi s 
preteklim letom beležimo 82,0 % porast števila kaznivih dejanj in tudi 83,4 % porast 
povzročene škode gospodarske kriminalitete [16,6 mio EUR]. Ta predstavlja kar 75,6 
% celotne ugotovljane premoženjske škode, ki izvira iz kaznivih dejanj v letu 2015 na 
območju Policijske uprave Koper. 
 
V okviru izvajanja predkazenskih postopkov preiskovanja kaznivih dejanj smo na 
področju gospodarske kriminalitete in korupcije zaključili 22 finančnih preiskav po 
Zakonu o kazenskem postopku [ZKP], 9 finančnih preiskav po ZKP je bilo zaključenih 
na področju splošne in organizirane kriminalitete.  
 
Na področju Zakona o varstvu javnega reda in miru [ZJRM-1] smo obravnavali 1.446 
(1.1784) prekrškov ali za 18,9 % manj kot v letu 2014. Obravnavali smo 177 (196), 
oziroma za 9,7 % manj prekrškov s področja nasilja v družini. Zaradi zagotavljanja 
varnosti oškodovancev kaznivih dejanj in prekrškov s področja nasilja v družini smo 
odredili 81 (93) oz 12,9 % manj prepovedi približevanja na podlagi 60. člena Zakona o 
nalogah in pooblastilih policije [ZNPPol].  
 
Posebno pozornost smo v letu 2015 posvetili odkrivanju prekrškov s področja  
nezakonite posesti orožja in streliva ter odkrili 161 (167) prekrškov po Zakonu o orožju. 
Veliko aktivnosti je bilo izvedenih na področju omejevanja porabe alkohola v povezavi 
z dogodki na področju javnega reda in miru, kjer pa še vedno ugotavljamo težave pri 
dokazovanju storitve prekrška pravnim in odgovornim osebam. Pri zahtevnejših 
športnih prireditvah smo organizatorjem pri vzdrževanju javnega reda in miru 
zagotavljali pomoč s predhodno dogovorjenim številom policistov. Na javnih prireditvah 
nismo obravnavali množičnih ali hujših kršitev javnega reda in miru ali kaznivih hujših 
dejanj neposredno povezanih z javnimi zbiranji.   
 
V letu 2015 smo obravnavali za 6,9 % manj prometnih nesreč. V teh prometnih 
nesrečah je 12 (15) oseb umrlo. 34,5 % je bilo manj hudo telesno poškodovanih in 2,7 
% manj lažje telesno poškodovanih. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bil 
nepravilen premik z vozilom, vendar gre v takih primerih največkrat za nesreče brez 
hujših posledic. Število prometnih nesreč z udeležbo enoslednih vozil se je povečalo 
za 15 %. Zmanjšalo se je število prometnih nesreč z udeležbo pešcev, in sicer za 20 
%, vendar je med njimi tudi ena od smrtnih žrtev. Ugotovljenih je bilo 14,9 % manj 
kršitev cestno prometnih predpisov kot leto prej, večinoma pa so bile za kršitve 
izrečene globe. 
 



 

Varnostne razmere na zunanji meji, povezane z nedovoljenimi migracijami in mejno 
kontrolo, so bile v  letu 2015, kljub množičnemu prihodu beguncev po balkanski poti, 
zelo ugodne. Število obravnavanih oseb zaradi ilegalnega prehoda državne meje na 
območju naše uprave se je zmanjšalo za 65,8 %. Projekt skupne mejne kontrole, ki je 
bil vzpostavljen na večini mejnih prehodov, izvajanje mejne kontrole in varovanje 
zunanje meje v skladu s schengenskimi standardi, ustanovitev delovne skupine za delo 
po tujski problematiki in odlično sodelovanje s tujimi varnostnimi organi so pomembno 
prispevali k pozitivnim rezultatom dela na tem področju. Dobri rezultati na področju 
mejnih zadev in tujcev so bili doseženi kljub vse slabši kadrovski zasedenosti mejnih 
enot in skupin za varovanje državne meje na območnih postajah. 
 
Zaradi finančnih omejitev je bilo poslovanje tudi v letu 2015 zelo težko. Kljub temu je 
nabava potrebnega materiala in naročilo storitev potekalo po planu. Vzdrževanje 
materialno tehničnih sredstev je potekalo zelo racionalno in deloma okrnjeno, kar pa 
upoštevajoč starost in iztrošenost določene opreme pomeni še dodatne težave. Ne 
glede na to, smo vsem policijskim enotam v okviru možnosti redno zagotavljali 
minimalno potrebna tehnična sredstva. 
 
Na delo PU Koper vpliva tudi kadrovska problematika, ki je vsako leto večja, saj se 
število zaposlenih iz leta v leto zmanjšuje. Največje kadrovske težave so na območnih 
in tudi na področnih policijskih postajah. Posebej je potrebno izpostaviti veliko število 
prošenj za premestitve na druge policijske uprave. Specifika PU Koper je namreč 
veliko število policistov, ki se na delo vozijo iz drugih delov Slovenije. Ker njihovim 
prošnjam za premestitve, kljub ogromno vloženega truda s strani vodstva PU Koper, 
ne moremo ugoditi, to zelo vpliva na (ne)zadovoljstvo pri delu. 
 
 
2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 
 
2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete  
 
S področja premoženjske kriminalitete smo obravnavali za 18,8 % manj kaznivih dejanj 
v primerjavi s preteklim letom. Skupna preiskanost premoženjske kriminalitete znaša 
32,0 % (37,2 %). Od odmevnejših varnostnih dogodkov lahko izpostavimo prijetje dveh 
državljanov Italije, ki sta izvršila rop finančne ustanove v Izoli. Prav tako je bil preiskan 
še zadnji rop pošte v Kopru, iz leta 2011. Med turistično sezono in po njej smo 
obravnavali več istovrstnih ropov, ki so bili izvršeni na nočne hotelske receptorje in še 
niso preiskani. Konec leta smo zaznali večje število vlomov v stanovanjske hiše in v 
zvezi s tem prijeli državljana Italije, za katerega se je izkazalo, da je vlome na našem 
območju izvrševal že od leta 2011, prav tako pa je izvršil tudi vlom v eno od zlatarn na 
območju Portoroža. Tatvine motornih vozil v letu 2015 niso izstopale, saj je bilo 
obravnavanih 9,8 % manj tovrstnih kaznivih dejanj kot leto prej. Kaznivih dejanj s 
področja nasilja v družini smo obravnavali za 21,2 % manj v primerjavi s preteklim 
letom, posledično je bilo tudi za 14,8 % manj izrečenih ukrepov prepovedi približevanja 
določeni osebi, kraju oziroma območju. Prav tako je bilo manj obravnavanih kaznivih 
dejanj zoper spolno nedotakljivost (upad za 25,0 %).  
     
Na področju organizirane kriminalitete smo obravnavali za 57,8 % manj kaznivih dejanj 
s področja prepovedanih drog, število prekrškov pa je primerjalno s preteklim letom 
ostalo približno na enakem nivoju. Izpostaviti velja večji zaseg sintetičnih kanaboidov v 
skupni bruto teži 1503,41 kg. Osumljeni tujec je organiziral ladijski prevoz tovora s 



 

kontejnerjem iz Kitajske do pristanišča v Kopru. Psihoaktivna snov je bila zasežena, 
zoper osumljenega pa smo podali kazensko ovadbo. Na področju tihotapstva ljudi smo 
obravnavali za 43,2 % manj kaznivih dejanj primerjalno s preteklim letom. Ocenjujemo, 
da je upad števila teh kaznivih dejanj mogoče pripisati tudi povečanemu nadziranemu 
migrantskemu toku, ki prehaja naše državno ozemlje. Izvedene so bile številne 
kriminalistične preiskave v sodelovanju s tujimi policijami, v katerih sta bili prijeti dve 
organizirani kriminalni združbi, ki sta se ukvarjali s tihotapstvom ljudi čez državno mejo. 
Aktivno smo izvajali tudi naloge na področju zlorab pri pridobivanju delovnih dovoljenj 
za tujce, kjer smo zoper osumljene podali kazenske ovadbe za večje število kaznivih 
dejanj overitve lažne vsebine in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. 
Na področju trgovine z ljudmi smo uspešno zaključili kriminalistični preiskavi zoper dve 
kriminalni družbi. Uspešno smo preiskali tudi kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s 
tihotapljenjem zaščitenih živalskih vrst preko zunanje meje EU, in zoper osumljene 
podali več kazenskih ovadb. Na področju problematike nedovoljene trgovine z orožjem 
smo obravnavali sedem kaznivih dejanj, v letu 2014 pa devet. Na področju 
ponarejenega denarja se je število kaznivih dejanj zmanjšalo za 17,6 %.  
 
Na področju gospodarske kriminalitete v primerjavi s preteklim letom beležimo 82,0 % 
porast števila kaznivih dejanj in tudi 83,5 % porast povzročene škode gospodarske 
kriminalitete [16,6 mio evrov], ki predstavlja 75,6 % celotne ugotovljane premoženjske 
škode, ki izvira iz kaznivih dejanj v letu 2015 na območju PU Koper. Na  porast števila 
gospodarskih kaznivih dejanj [3.099 kaznivih dejanj] je imela odločilen vpliv obsežna in 
povezana zadeva, ki sta jo v tem letu skupaj obravnavali Policijska postaja Izola in 
Sektor kriminalistične policije PU Koper, kjer je izstopala številčnost kaznivih dejanj 
posebnih primerov ponarejanja listin. Zaradi obsežnosti in dolgotrajnosti predkazenskih 
postopkov je bilo v letu 2015 preiskanih še 134 kaznivih dejanj s področja gospodarske 
kriminalitete in korupcije iz preteklih let, katerih gospodarska škoda znaša 7,6 mio 
evrov.  
 
Beležimo padec gospodarskih kaznivih dejanj, za katera so po Zakonu o odgovornosti 
pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD) kazensko odgovorne pravne osebe. 
Sorazmerno s tem je bilo ovadenih 18,1 % manj pravnih oseb kot v letu 2014.   
 
Na področju računalniške forenzike smo izvajali številne naloge zavarovanja in 
preiskave elektronskih podatkov za območji Policijskih uprav Nova Gorica in Koper. Že 
vse od leta 2009 so v porastu kazniva dejanja, v katerih so bile kot sredstvo storitve ali 
sredstvo napada uporabljene elektronske naprave ali pa se v teh napravah nahajajo 
drugi elektronski dokazi in podatki, ki lahko služijo kot dokaz v kazenskem postopku.  
Porast opravljenih forenzičnih postopkov zavarovanj in preiskav elektronskih naprav 
gre pripisati predvsem povečanju števila zaseženih GSM telefonov in računalnikov 
osumljencem različnih kaznivih dejanj.  
 
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje spl ošne varnosti ljudi in 

premoženja    
 
Načrtovane naloge na področju splošnih policijskih nalog so bile v letu 2015 
realizirane. 
 
Na področju Zakona o varstvu javnega reda in miru [ZJRM-1] smo obravnavali 1446 
(1784) prekrškov ali za 18,9 % manj kot v letu 2014. Največji delež prekrškov po 
ZJRM-1 predstavljajo kršitve 6. člena [vedenje na drzen, nasilen način, udarjanje, 
pretepanje – vsi štirje odstavki 6. člena], in sicer 631 (755) oziroma kar 43,6 % vseh 



 

prekrškov po ZJRM-1 [všteti tudi prekrški po kvalificirani obliki - 4. odstavek 6. člena], 
kar predstavlja enak delež kot leto pred tem. Na drugem mestu so prekrški po 7. členu 
[nedostojno vedenje na javnem kraju in nedostojno vedenje do pooblaščene uradne 
osebe ], in sicer skupaj 342 (434) prekrškov oziroma 23,7 % vseh prekrškov po ZJRM-
1. Pri tem velja poudariti, da je bilo sankcioniranih prekrškov po 2. odstavku  
[nedostojno vedenje do pooblaščene uradne osebe] 142 (163) oziroma za 12,0 % 
manj. Že leta 2013 pa se je število tovrstnih prekrškov zmanjšalo za skoraj 20 %. V 
preteklih letih smo področje prekrškov po 7/2 tudi analizirali in enotam dali potrebna 
navodila tako glede izvajanja policijskih postopkov kot glede obravnave tovrstnih 
kršitev in kršiteljev. Tudi prekrškov po 1. odstavku 22. člena ZJRM-1 [neupoštevanje 
odredbe pooblaščene uraden osebe] je bilo v letu 2015 obravnavanih manj, in sicer 
153 (163) oziroma za  6,1 % manj. Podoben padec števila teh prekrškov smo zabeležili 
že leto pred tem. Vse to je v korelaciji s številom odrejenih pridržanj s področja 
splošnih policijskih nalog. Prekrškov po kvalificirani obliki [nasilje v družini] po 4. 
odstavku 6. člena ZJRM-1 je bilo v letu 2015 obravnavanih 177 (196) oziroma za  9,7 
% manj kot v letu 2014. V 81 (93) primerih obravnave kaznivih dejanj nasilja v družini 
je bilo odrejena prepoved približevanja na podlagi 60. člena ZNPPol.  
 
Na področju Zakona o javnih zbiranjih [ZJZ] smo ugotovili 30 (61) prekrškov, oziroma 
za 50,8 % manj. V sedmih primerih smo športne prireditve ocenili z oceno srednjega 
tveganja in za varovanje aktivirali tudi posebno policijsko enoto PU Koper. V enem 
primeru tudi pomoč iz druge policijske uprave, in sicer pri varovanju nogometne tekme 
med FC Koper in HNK Hajduk iz Splita. Na tej športni prireditvi smo obravnavali kršitev 
javnega reda in miru, v kateri so bile štiri osebe pridržane po ZNPPol. Na drugih javnih 
prireditvah smo obravnavali le posamične kršitve javnega reda in miru, pretežno 
prekrške po Zakonu o javnih zbiranjih [uporaba pirotehničnih izdelkov]. Veliko nalog 
smo izvedli in vezali na projekt »Žoga je za igro«, kjer smo veliko časa namenili delu z 
navijači in varnostnimi službami, ki izvajajo varovanja javnih prireditev. Delo varnostnih 
služb smo izvajali ob rednem delu in v poostrenih nadzorih, tudi pri varovanju nočnih 
lokalov. 
 
V zadnjih letih smo skoraj na vseh območnih enotah vzpostavili partnerski odnos z 
redarstvi, ki postajajo čedalje bolj samostojni pri izvajanju njihovih nalog. Seveda še 
strmimo naprej in nekatere naloge izvajamo skupaj.  
 
V letu 2015 smo tako kot leto pred tem dodatno pozornost posvečali področju 
odkrivanja prekrškov s področja posesti orožja. Odkrili smo 161 (167) oz. za 3,6 % 
manj prekrškov po Zakonu o orožju. Leto pred tem smo obseg odkritih prekrškov 
povečali za več kot 30 %. Obravnavali smo 320 (407), oz. za 21,4 % manj, prekrškov 
po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. S področja Zakona o 
omejevanju porabe alkohola [ZOPA] smo obravnavali le 2 (17) prekrška iz pristojnosti 
Policije. Policiste sicer poskušamo na različne načine motivirati za odkrivanje prekrškov 
po ZOPA, vendar se na področju še vedno srečujemo s težavami dokazovanja teh 
prekrškov [le posredni dokazi; visoki standardi dokazovanja; večina postopkov po ZSV 
sodišča ustavijo …]. Še vedno ostaja nerešena pomanjkljivost, da med kazenskimi 
določbami ni statusne oblike samostojnega podjetnika.  
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa  
 
V letu 2015 smo obravnavali za 6,9 % manj prometnih nesreč. V teh prometnih 
nesrečah je 12 (15) oseb umrlo. Za 34,5 % je bilo manj hudo telesno poškodovanih in 
2,7 % manj lažje telesno poškodovanih. 



 

 
Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom smo obravnavali na regionalnih cestah, kjer  
so umrle 4 osebe, pri tem je izstopala regionalna cesta R2-409 Bivje – Razdrto – 
Planina, kjer so umrle vse 4 osebe. Med umrlimi udeleženci so izstopali tisti iz 
kategorije najšibkejših udeležencev, in sicer smo beležili 7 takih nesreč. V teh 
nesrečah sta umrla dva voznika motornih koles, voznik trikolesa, voznik kolesa s 
pomožnim motorjem, voznik kolesa,  pešec in  traktorist. Največ prometnih nesreč s 
smrtnim izidom se je zgodilo zaradi nepravilne strani vožnje, in sicer 5. Zaradi hitrosti 
se je zgodilo za 3,0 % manj prometnih nesreč kot leta 2014, umrle so 4 osebe, enako 
kot leto prej. Bistveno se je zmanjšalo število hudo telesno poškodovanih v prometnih 
nesrečah, predvsem v naselju z uličnim sistemom, kjer beležimo padec teh nesreč za 
48,0 %. Skupno število prometnih nesreč se je bistveno povečalo na A1, in sicer na 
odseku ceste Unec – Postojna za 20,0 %. Pri tem je ugotovljeno, da se je povečalo 
število prometnih nesreč z materialno škodo, zaradi dejstva, da je na tem odseku 
trajala daljša zapora enega voznega pasu zaradi obnovitvenih del, zato se je tam v tem 
času zaradi neprimerne varnostne razdalje povečalo število prometnih nesreč. 
 
Alkohol kot sekundarni vzrok pri prometnih nesrečah je bil najpogosteje prisoten pri 
vzroku nepravilna stran vožnje in hitrost. Delež alkoholiziranih povzročiteljev v 
prometnih nesreč je znašal 11,2 % (11,5 %), kar je nekoliko manj kot leto prej. 
Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih prometnih nesreč je bila 1,33 g/kg (1,39 
g/kg). Pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom je bilo 5 (4) povzročiteljev pod vplivom 
alkohola. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog je bilo pridržanih  
26 (40) voznikov.  
 
Pri izvajanju nadzorstvenih aktivnostih je bila posebna pozornost usmerjena strukturi 
šibkejših udeležencev v prometu. Število prometnih nesreč z udeležbo voznikov 
motornih koles se je povečalo za 15,0 %, prav tako voznikov koles za 17,0 % [v tej 
strukturi voznikov so beleženi tudi vozniki koles s pomožnim motorjem], zmanjšalo pa 
se je število prometnih nesreč z udeležbo  pešcev za 20,0 %. Kljub temu so bile 
posledice v teh prometnih nesrečah bistveno hujše kot lani. 
 
V letu 2015 smo ugotovili za 14,9 % manj kršitev cestno prometnih predpisov kot leto 
prej, v glavnem pa so bile za kršitve izrečene globe. Številne aktivnosti so bile 
usmerjene v zagotavljanje kvalitetnega in učinkovitega izvajanja ukrepov zaradi 
ugotavljanja hujših kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je razvidno tudi iz podatka, 
da smo večkratnim kršiteljem cestno-prometnih predpisov zasegli  253 motornih vozil.  
 
Na avtocestnem križu smo izvajali skupne poostrene nadzore s FURS-om, 
cestninskimi nadzorniki Dars-a in Cestel-om, ki so bili usmerjeni v problematiko 
tovornih vozil in kombiniranih vozil na A3 Fernetiči – Gaberk. V skladu z dogovorom z 
italijanskimi varnostnimi organi smo izvedli skupne poostrene nadzore na področju 
problematike tovornih vozil, voznikov enoslednih vozil, hitrosti in vožnje pod vplivom 
alkohola. 
 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  
 
Varnostne razmere na področju državne meje in tujcev so v letu 2015 bile predvsem v 
znamenju množičnega prihoda beguncev po balkanski poti. Čeprav je bilo na PU 
Koper obravnavanih manj ilegalnih prehodov zunanje schengenske meje, so aktivnosti 
povezane z množičnim prihodom migrantov pomembno diktirale delo in rezultate vseh 
policijskih enot. Predvsem v zadnjem trimesečju je veliko odsotnost policistov zaradi 



 

nudenja kadrovske pomoči drugi policijski uprave in Centru za tujce Postojna vplivala 
na kvantitativne rezultate dela na področju tujske problematike. V 2014 je bila uspešno 
vzpostavljena skupna mejna kontrola s hrvaškimi mejnimi organi tudi na mejnemu 
prehodu Podgorje. 
 
 V letu 2015 je prišlo do bistvenega zmanjšanja števila nedovoljenih prehodov zunanje 
državne meje primerjavi z letom 2014, prav tako se je še dodatno spremenila struktura 
državljanstva obravnavanih oseb. Število obravnavanih oseb zaradi ilegalnega 
prehoda državne meje se je znižalo za 65,8 %, hkrati se je povečal delež državljanov 
Albanije, ki skupaj s državljani ostalih balkanskih držav predstavljajo dve tretjini vseh 
obravnavanih oseb. Gre predvsem za osebe, ki imajo izrečen ukrep prepoved vstopa, 
in zaradi tega poskušajo nedovoljeno vstopiti. Na notranji meji smo z izvajanjem 
izravnalnih ukrepov ugotovili večje število kršitev določb predpisov o tujcih oz. za 1,7 % 
več nedovoljenih vstopov.  
 
Državno mejo je na mejnih prehodih v letu 2015 prestopilo 5,0 % več potnikov kot v 
letu prej, ponovno pa izstopa povečanje števila tovornih vozil, in sicer za 9,0 %. Promet 
potnikov se je bistveno povečal na vseh treh mejnih prehodih za obmejni promet. 
Povečanje tovornih vozil je bilo posebej značilno za MP Starod, kjer so beležili 14,0 % 
porast, kar pomeni, da je na tem mejnemu prehodu lansko leto mejo prestopilo preko 
260.000 tovornih vozil.  
 
Na mejnih prehodih smo zavrnili 15,0 % manj tujcev kot v letu 2014. Največ je bilo 
zavrnjenih državljanov Albanije, katerih je bilo več kot dve tretjini. Sledijo državljani 
Kosova, Srbije in BiH. Najpogostejši razlog pri zavrnitvah je bil razpisan ukrep 
prepovedi vstopa v SIS.  
 
Na mejnih prehodih je bilo obravnavanih bistveno manj oseb zaradi uporabe 
ponarejenih ali prenarejenih listin. Upad je bil posledica bistveno manjšega zasega 
ponarejenih cestnih vinjet, ki so bile značilne v letu 2014. V letu 2015 so bile 
najpogosteje zlorabljeni žigi mejne kontrole, sledijo potni listi in vozniška dovoljenja. 
Kršiteljev s področja prepovedane droge je bilo obravnavanih več, hkrati je bilo 
obravnavnih 5 kaznivih dejanj s tega področja (v letu 2014 pa 0). Na mejnih prehodih je 
bilo zaseženo enako število ukradenih vozil ter obravnavanih za 10,0 % manj 
prekrškov zaradi prepovedanega orožja.  
 
Enote so obravnavale 13,0 % manj kršitev po Zakonu o tujcih ter tujcem izdale 23,0 % 
manj odločb o vračanju. Delovna skupina za delo po tujski problematiki se je ukvarja s 
prekrški s področja tujske zakonodaje in s kaznivimi dejanji prepovedanega prehajanja 
meje ali ozemlja države, kršitvami delavskih pravic ter zlorab socialnih transferjev.  
 
Pri varovanju državne meje smo izvajali različne oblike policijskega dela. Redno  smo v 
varovanje državne meje vključevali tudi vodnike službenih psov. Aktivno smo 
sodelovali s hrvaškimi policisti v skupnih mešanih patruljah. V varovanje državne meje 
pa smo vključevali helikopter in uporabljali optoelektronske naprave za opazovanje ter 
ostalo opremo.  
 
Tuji varnostni organi so nam v letu 2015, na podlagi mednarodnih sporazumov o 
vračanju oseb, vrnili 14 % manj oseb kot v letu prej. Od skupnega števila so nam 
italijanski varnostni organi vrnili 73 tujcev, hrvaški varnostni organi pa 1 tujca. 
Prevladujejo državljani Bangladeša in Afganistana,  ki so nedovoljeno vstopili iz 
Madžarske ter tranzitirali preko Slovenije v Italijo. Sprejem 12 oseb smo zavrnili zaradi 



 

pomanjkanja dokazov. Naši policisti pa so tujim varnostnim organom izročili manj 
tujcev kot v letu 2014, in sicer 314 (445). Največ (141) jih je bilo vrnjenih na Hrvaško, 
sledi vračanje v Madžarsko (136) ter Italijo (36). Pri 28-tih tujcih so tuji varnostni organi 
izročitev zavrnili, največkrat zaradi neugotovljene identitete in pomanjkanja dokazov. 
 
2.1.5 Varovanje dolo čenih oseb in objektov  
 
Za varovane osebe, ki živijo na našem območju, so bile pripravljene in ažurirane  
ocene ogroženosti in posredovane Generalni policijski upravi. Ob obiskih varovanih 
oseb na našem območju smo sodelovali s pristojno enoto Generalne policijske uprave, 
ji pomagali in koordinirali naloge. Vsa varovanja in obiski delegacij, ki so se  zadrževale 
na območju PU, so potekala skladno z odrejenimi nalogami, pravili in usmeritvami. Ob 
potovanjih in tranzitu varovanih oseb smo spremljali potovanja in po potrebi nudili 
pomoč varovanim osebam in spremstvu. Posebnosti oziroma dogodkov, ki bi vplivali 
na varnost varovanih oseb ob njihovem zadrževanju na območju naše policijske 
uprave, in tudi sicer, nismo obravnavali.  
 
 
2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 
 
2.2.1  Policijsko delo v skupnosti  
 
Tudi v letu 2015 smo nadaljevali z ustaljenimi oblikami dela v skupnosti in 
preventivnimi aktivnostmi. Policisti PU Koper so izvedli 670 (563), to je za 19,0 % več 
kot lani, preventivnih aktivnosti iz vseh štirih temeljnih področij policijskega dela. Glede 
subjektov izvajanja preventivnih aktivnosti so na prvem mestu osnovne šole [244 
aktivnosti], sledi pa širok spekter različnih subjektov [fizične osebe, srednje šole, 
društva ipd.]. V letu 2015 smo nadaljevali s projektom preventivnih aktivnosti s 
področja varne uporabe pirotehnike »Sem zvezda, ne mečem petard«. Poseben 
poudarek smo tudi letos namenili delu v skupnosti v času priprav na turistično sezono, 
kjer naloge načrtujemo s posebej izdelanim opomnikom. V okviru priprav na poletno 
turistično sezono smo izvedli medijsko odmevno preventivno aktivnost, okroglo mizo 
»Varno poletje«, ki je tudi letos potekala v hotelih Bernardin, v Portorožu.  
 
V letu 2015 smo nadaljevali s programom preventivne aktivnosti z imenom “Bolj 
pripravljen motorist, bolj varen motorist”.  Policisti inštruktorji so na udeležence 
prenesli svoje ugotovitve, do katerih so prišli z dolgoletnimi izkušnjami pri obravnavanju 
prometnih nesreč z udeležbo motoristov, in lastne izkušnje pri vožnji motornih koles. 
Ena aktivnost je bi izvedena 25. 4. 2015 na parkirišču pred stadionom Bonifika v 
Kopru, druga aktivnost je bila izvedena 26. 4. 2015 na parkirnem prostoru PTC 
Primorka v Postojni. Policisti so se udeležili tradicionalne prireditve Tomos Adria 
Classic , kjer so predstavili delo policije, s poudarkom na zagotavljanju varnosti 
cestnega prometa. Tomos Adria Clasicc sta organizirala tovarna mopedov in društvo 
starodobnikov, in sicer 25. 4. 2015. Te prireditve se vsako leto udeleži veliko 
obiskovalcev iz cele države. 27. 5. 2015 smo izvedli aktivnost z imenom “Varno 
poletje”.  K sodelovanju smo povabili tudi ostale službe, s katerimi policija sodeluje pri 
zagotavljanje varnosti. Še posebej v času turistične sezone se število varnostnih 
dogodkov precej poveča, zato je bila vsebina usmerjena v subjekte, ki izvajajo 
turistično dejavnost. Aktivnost je bila precej odmevna, saj je o dogodku poročalo veliko 
medijev. Upravljavci plaž so se zelo dobro odzvali. Za promocijo so dali izdelati 
promocijski material, ki so ga delili na plažah. V začetku septembra (4. 9. 2015) smo 



 

sodelovali na Otroškem festivalu v Kopru . Učencem četrtih razredov osnovnih šol 
smo predstavili varno udeležbo s kolesom v cestnem prometu.  
 
Na področju preventivnih aktivnosti smo tudi v okviru preprečevanja kriminalitete izvedli 
kar 100 učnih delavnic in predavanj za učence, dijake, učitelje, vzgojitelje, starše in 
strokovne delavce v javnih ustanovah. Osveščali smo o različnih problematikah: 
medvstniško nasilje, nasilje v družini, varna uporaba interneta, problematika drog med 
mladimi, nasilje nad starostniki ipd. Pri teh preventivnih aktivnostih vsako leto dobimo 
vpogled v problematiko na različnih šolah, torej v dejansko stanje, hkrati pa tudi zelo 
konkretne informacije, na podlagi katerih velikokrat lahko ukrepamo tudi represivno. 
Zaradi odličnih odzivov imamo takšnih delavnic tako rekoč vsako leto več. 
 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost  
 
Obseg interventnih oziroma nujnih klicev na številko 113 in s tem povezanih dogodkov  
se je v primerjavi z letom prej nekoliko zmanjšal. Odstopanja v deležih po področjih 
dela in območjih so bila zelo majhna, reakcijski časi pa so se v povprečju niso bistveno 
spreminjali. Večjih težav pri napotitvah in poročanju nismo zaznali.  
 
V enem primeru smo zaradi nujnih posegov na strojni opremi OKC Ljubljana na OKC 
Koper prevzeli tudi sprejem klicev na 113 in napotitve patrulj na območju PU Ljubljana. 
V pomoč na OKC Koper so prišli štirje uslužbenci OKC Ljubljana, kljub maksimalni 
obremenitvi zmogljivosti v Kopru je delo potekalo brez težav. 
 
2.2.3 Forenzi čna in kriminalisti čno tehni čna dejavnost  
 
Na PU Koper smo opravili za 11,7 % manj ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov 
glede na leto 2014, kar je pripisati skupnemu padcu števila kaznivih dejanj 
premoženjske kriminalitete. Zavarovali smo 9,0 % več sledi glede na leto 2014. Na 
podlagi zavarovanih sledi pa je bilo neposredno identificiranih 29,0 % manj 
osumljencev. Fotografiranih je bilo 40,1 % manj osumljencev kaznivih dejanj, 41,1 % 
manj jih je bilo daktiloskopiranih, 41,7 % manj je bilo odvzetih brisov ustne sluznice 
osumljencem kaznivih dejanj. Oddelek za kriminalistično tehniko Sektorja 
kriminalistične policije PU Koper je opravil 12,9 % več ogledov krajev kaznivih dejanj in 
dogodkov in zavaroval 16,0 % več sledi. 
 
S ciljem izboljšanja dela na področju ogledne dejavnosti je bilo na Oddelku za 
kriminalistično tehniko izvedenih 6 trimesečnih usposabljanj policistov policijskih postaj 
in 5 enodnevnih usposabljanj na enotah. 
 
2.2.4  Analitska dejavnost  
 
Oddelek za kriminalistično obveščevalno dejavnost je z analitično dejavnostjo 
kontinuirano izvajal vsebinske analize za določene posamezne osumljence in skupine 
oz. obravnavane združbe. Istočasno je oddelek ažurno izvajal vsebinski pregled vseh 
pridobljenih podatkov, jih ocenjeval in posredoval kriminalistom preiskovalcem in 
policistom zlasti v primerih, ko je sama vsebina informacije narekovala izvedbo 
posameznih strokovnih nalog ali ukrepov.  
 
Enako kot pretekla leta smo izdelali letno in polletno analizo odvzemov prostosti, ki je 
pokazala določene trende upada števila pridržanih oseb. S pomočjo analize tudi 
dodatno spremljamo zakonitost in strokovnost področja dela. V začetku leta smo 



 

izdelali analizo stanja na prekrškovnem področju, s katero med drugim spremljamo 
obremenjenost posameznih policijskih enot in obseg nerešenih zadev. Prav tako je bila 
izdelana polletna analiza na področju nasilja v družini in analiza obravnavanih 
prekrškov ZJRM-1 z elementi nestrpnosti. Konec leta dodatno analiziramo stanje na 
področju nasilja v družini in podatke tudi izmenjamo s Centri za socialno delo [CSD] 
oziroma regijsko koordinatorko CSD za področje nasilja v družini. 
 
2.2.5  Nadzorna dejavnost  
 
V letu 2015 so nadzorniki opravili 1 (2) splošni nadzor, in sicer na Postaji pomorske 
policije Koper, kjer je  bilo delo enote ocenjeno z oceno zelo dobro. Načrtovan je bil 
tudi splošni nadzor na Policijski postaji Ilirska Bistrica, ki pa se zaradi drugih 
operativnih aktivnosti ni izvedel.  
 
Skladno z načrtom izvedbe nadzorov oziroma naknadno sprejetimi odločitvami smo 
opravili še 9 strokovnih nadzorov (skupno je bilo nadziranih 8 področij dela) in 8 
nadzorov nad delom delavcev.  
 
Opravili smo 2 ponovna nadzora. Nadzorniki so ugotovili, da so vodstva enot v celoti 
upoštevala predloge za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti.  
 
 
2.2.6  Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil  in ogrožanja policistov  
 
Spremljali smo zakonitost in strokovnost uporabe policijskih pooblastil in prisilnih 
sredstev ter skrbeli, da so se ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti tudi odpravile. 
V letu 2015 je bilo za  3,4 % manj uporab prisilnih sredstev, in sicer 845 (875). Pri tem 
so bila najpogosteje uporabljena najmilejša prisilna sredstva, in sicer telesna sila 527 
(468), ter sredstva za vklepanje in vezanje 301 (387). Pri uporabi prisilnih sredstev je 
bilo 9 (7) policistov poškodovanih, in sicer 3 lahko telesno poškodovani, šest policistov 
pa je imelo vidne zunanje znake poškodbe. Pri uporabi prisilnih sredstev je bilo 
poškodvanih 76 (76) kršiteljev. V 69 (73) primerih so bili pri kršiteljih vidni zunanji znaki 
uporabe prisilnih sredstev, v 7 (3) primerih je šlo za lahko telesno poškodbo. Vadbo 
pooblastil s praktičnim postopkom in samoobrambo smo izvajali v skladu s sprejetim 
izvedbenim načrtom. Zaradi begunske problematike je bila vadba v mesecu 
septembru, oktobru in novembru nekoliko okrnjena. Udeležba na vadbi je bila za 
udeležence ciljne skupine ”A” 72,0 %, ciljne skupine ”B” 48,0 % in ciljne skupine ”C” 
23,0 %.  
 
Na podlagi določb Zakona o kazenskem postopku, Zakona o prekrških, Zakona o 
nadzoru državne meje, Zakona o pravilih cestnega prometa ter Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije smo pridržali 687 (1125) oseb ali 38,9 % manj kot v letu 2014. 
Večjih nepravilnosti v postopkih s pridržanimi osebami nismo zaznali. Upad števila 
pridržanih oseb je predvsem posledica preusmeritve toka ilegalnih migrantov na 
območje PU Novo mesto. 
 
V letu 2015 je bilo storjenih 8 (9) kaznivih dejanj povezanih z napadi na policiste. 
 
2.2.7  Reševanje pritožb  
 
V letu 2015 je bilo na PU Koper vloženih 39 pritožb (40), kar pomeni 2,5 % upad  
števila glede na leto 2014. Po delovnih področjih je bilo največ pritožb na področju 



 

javnega reda in miru 15 (19), zagotavljanja varnost cestnega prometa 3 (10), drugih 
dogodkov pa 3 (1). Enote so 13 (22) pritožb reševale v pomiritvenem postopku 8 (10) 
pa pred senatom, od katerih so bilo 4 pritožbe utemeljene. Najpogostejši razlogi za 
podajo pritožbe je bila uporaba pooblastil 10 (20), neukrepanje 10 (13) in nepravilna 
komunikacija 10 (13). Pritožbenega razloga uporabe prisilnih sredstev v letu 2015 
nismo beležili, v letu 2014 pa je bil takšen pritožbeni razlog le v enem primeru. 
 
2.2.8  Notranje preiskave  
 
V letu 2015 smo na PU Koper zabeležili skupno 8 (5) primerov prijavljenih in odkritih 
kaznivih dejanj uradnih oseb policije, katera smo odsopili v obravnavo posebnemu 
oddelku specializiranega državnega tožilstva. Ovadeni policisti službujejo na različnih 
enotah PU Koper.   
 
V letu 2015 je bilo policistom vročenih 5 (7) pisnih opozoril pred redno odpovedjo 
pogodbe o zaposlitvi zaradi krivdnih razlogov ter 1 izredna odpoved pogodbe o 
zaposlitvi (0).  
 
V letu 2015 na PU koper ne beležimo zaprosil za dodelitev brezplačne pravne pomoči, 
leta 2014 pa je bila ta pomoč dodeljena v enem primeru.   
 
 
2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost  
 
Na področju informacijskega sistema policije smo največ pozornosti namenili 
zagotavljanju nemotenega delovanja sistemov in opreme, zagotavljanju razpoložljivosti 
servisov in prilagajanju aplikativne podpore potrebam delovnih procesov. Izvedli smo 
številne nadgradnje, prilagoditve in inštalacije programske in strojne opreme, 
zagotavljali redno administriranje uporabnikov in izvajali druge redne aktivnosti. 

 
Na področju telekomunikacij smo izvajali potrebno konfiguriranje, optimiziranje in 
nadgradnjo fiksnega govornega omrežja, vzdrževanje mobilnega govornega omrežja in 
vzdrževanje sistema za prenos alarmnih sporočil. 

 
Na področju tehničnega varovanja in video nadzornih sistemov smo izvajali 
vzdrževanje in servise, na dveh lokacijah pa sta bila nameščena dva nova 
videonadzorna sistema. 

 
V letu 2015 smo namestili novo opremo na štirih enotah ter izvedli vse potrebne 
aktivnosti za selitev Policijske uprave Koper. V ta namen smo opravili prilagoditve petih 
telekomunikacijskih prostorov. 
 
 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve  

 
PU Koper ima sistemiziranih 1290 (1288) delovnih mest, od tega 1156 (1154) 
uradniških delovnih mest [1020 uniformiranih in 136 neuniformiranih policistov] in  134 
(134) strokovno tehničnih delovnih mest. Zasedenih delovnih mest je 938 (897), od teh 
696 (651) uniformiranih policistov, 124 (125) neuniformiranih policistov in 118 (121) 
delovnih mest brez statusa policista. V podatku zasedenosti, ki je bila  72,7 % (69,6 
%), je vključen tudi 1 policist začasno napoten v mednarodno civilno misijo. 
 



 

Novo zaposlenih je bilo 70 (6) javnih uslužbencev, in sicer 68 kandidatov za policiste 
za varovanje zunanje meje Evropske unije in 2 policista. Delovno razmerje je 
prenehalo 21 (28)  javnim uslužbencem, od tega 16 (26) policistom. Beležimo 6 (16) 
upokojitev policistov, 2 upokojitvi čistilk in 1 administratorke, 5 sporazumnih odpovedi 
policistov, 1 sporazumno odpoved kandidata za policista, 1 iztek pogodbe o zaposlitvi 
kandidatu za policista, 2 premestitvi v Ministrstvo za notranje zadeve, 2 prehoda na 
Ministrstvo za javno upravo in 1 izredno odpoved policistu.  
 
Poleg zgoraj naštetih prenehanj je bilo realiziranih še 9 (37)  premestitev uslužbencev 
izven naše policijske uprave. Med njimi je bilo 6 policistom – ndm ob izteku pogodbe o 
zaposlitvi omogočena premestitev bližje domu in 3 policisti so bili izbrani za delo v 
drugih enotah na podlagi notranjih objav prostih delovnih mest. Na našo policijsko 
upravo  so bili  premeščeni 3 policisti,  in sicer iz PU Ljubljana, PU Celje in CVZ. V 
sodelovanju s PU Nova Gorica in PU Ljubljana sta bili izvedeni 2 premestitvi policistov 
z medsebojno zamenjavo,  tako da se je policistom pot do delovnega mesta skrajšala.    
 
Na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo s strani osebnih zdravnikov 
javnih uslužbencev vloženih 9 (10) predlogov za uveljavitev pravic iz invalidskega 
zavarovanja zaposlenih, pri čemer 1 postopek še ni zaključen. 2 javnima 
uslužbencema je bila priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do premestitve 
oziroma dela s krajšim delovnim časom, 1 je bila potrjena III. kategorija invalidnosti, 5 
invalidnost ni bila priznana, saj zdravljenje še ni bilo zaključeno. 1 javni uslužbenec, 
invalid II. kategorije, je uspešno zaključil poklicno rehabilitacijo in bil premeščen na 
drugo delovno mesto, 1 pa je bila na podlagi sodbe sodišča priznana II. kategorija 
invalidnosti in pravica do upokojitve.  
 
V sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu je bilo izpeljano cepljenje proti 
klopnemu meningoencefalitisu, hepatitisu B in gripi. Prav tako so bili v sodelovanju z 
omenjeno službo izvedeni usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi 20 (3) 
uslužbencev, ki so jim zdravniška spričevala že potekla, 7 (3) kontrolnih pregledov, 8 
(9) izrednih pregledov in 6 (18) pregledov uslužbencev - pripadnikov posebne policijske 
enote, ki so bili napoteni tudi na obremenilno testiranje. Poleg tega je bilo 159 
uslužbencev napotenih na usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled k 
zunanjemu izvajalcu. Na oceno delazmožnosti pred Zdravstveno komisijo Policije so 
bili napoteni 4 javni uslužbenci. 3 so zmožni za delo pooblaščena uradne osebe, 1 se 
komisije zaradi bolniške odsotnosti ni udeležil.  
 
Maja 2015 so se zaposleni, ki so delo opravljali v visečem objektu, preselili na nove 
lokacije. Predstavniki Službe za varnost in zdravje pri delu so na novih lokacijah 
opravili meritve svetlobe, vlage in suhega zraka. Inšpektor Republike Slovenije za delo 
pa si je ogledal prostore dela v začasnem objektu (šotoru) na potniškem terminalu, in 
ugotovil, da so pogoji dela neprimerni.   
 
Pri delu se je poškodovalo 31 (26) uslužbencev, od tega 5 pri izvajanju aktivnosti po 
akciji Migrant. Največ poškodb se je zgodilo zaradi padca oz. zdrsa, in sicer 10.  
 
Zaradi dela z migranti in občasnimi postopki, ki jih imajo policisti tudi z osebami, ki so 
ali bi lahko bile okužene z različnimi nalezljivimi boleznimi (npr. virus hepatitis, HIV), so 
bile izdane informacije in preventivni ukrepi zaposlenim. 

 
2.2.11 Izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljan je  
 



 

Usposabljanja so v letu 2015 potekala skladno z Načrtom izpopolnjevanj in 
usposabljanj v Policiji za leto 2015 do pričetka migrantske krize. Zaposleni so se 
udeleževali vseh skupnih oblik usposabljanj, ki jih je organizirala Policijska akademija. 
  
Od dodeljenih sredstev za individualno usposabljanje in izobraževanje smo, 
upoštevajoč navodilo o doslednem ugotavljanju potreb službe po tovrstnem 
usposabljanju, porabili 110 evrov.  
 
Skladno z letnim načrtom in mesečnimi plani dela smo izvedli 8 različnih lastnih oblik 
usposabljanj in sicer v 13 izvedbah, ki smo jih načrtovali glede na ugotovljene potrebe 
in izražene želje posameznih policistov in vodij notranje organizacijskih enot ter 
policijskih postaj. 
 
Lastne oblike usposabljanj in izobraževanja so izvajali tudi na posameznih policijskih 
enotah, in sicer običajno v okviru delovnih sestankov, posvetov ali pri odpravah na 
delo. 
 
2.2.12 Finančno-materialne zadeve  
 
Zaradi varčevalnih ukrepov je bilo zagotavljanje in vzdrževanje materialno tehničnih 
sredstev v letu 2015 zelo težko. Kljub temu smo po najboljših močeh skrbeli za 
vzdrževanje opreme in objektov, vsem enotam pa poskušali pravočasno zagotavljati 
potrebna materialno tehnična sredstva in opremo. 
 
V juniju smo izvedli selitev Policijske uprave na nove lokacije. Sektor kriminalistične 
policije se je preselil v najete prostore na Ulici 15. maja 14, Služba direktorja in Sektor 
uniformirane policije sta se preselila na Ljubljansko cesto 4, kjer smo preuredili 13 
samskih sob, vodstvo pa se je preselilo na Ukmarjev trg 6, ki je postal nov sedež 
Policijske uprave Koper.  
 
Opremo in vozila smo vzdrževali v okviru razpoložljivih sredstev ter se v največjem 
mogočem obsegu posluževali notranjih resursov. 
 
Na območju Policijske uprave Koper je na razpolago 90 službenih stanovanj in 33 
ležišč v samskih sobah. Trenutno je nezasedenih 15 stanovanj in 12 ležišč v samskih 
sobah. 
 
 
2.2.13   Mednarodno  sodelovanje  
 
Mednarodno sodelovanje je potekalo tako na bilateralni ravni s predstavniki hrvaških in 
italijanskih varnostnih organov kot tudi na multilateralni ravni, predvsem preko agencije 
FRONTEX. 
 
V sodelovanju s sektorjem mejne policije iz Trsta sta bila v mesecu februarju 2015 
organizirana dva skupna poostrena nadzora nad nedovoljenim prehajanjem državne 
meje na skupni notranji meji. S hrvaškimi varnostnimi organi [PU Istarska in PU 
Primorsko-goranska] so bili organizirani redni sestanki, na katerih smo obravnavali 
predvsem problematiko glede nedovoljenih migracij, in čezmejne kriminalitete ter 
ukrepe na mejnih prehodih, izvedbe skupnih mešanih patrulj in poostrenih nadzorov 
nad ilegalnimi migracijami ter aktivnosti ob vzpostavitvi skupne mejne kontrole. Na 
posebnem sestanku pred turistično sezono so bili usklajeni ukrepi za večjo pretočnost 



 

prometa na mejnih prehodih v času prometnih konic ter načini obveščanja in 
usklajevanja aktivnosti ob izrednih dogodkih. Mesečno so policisti PP Ilirska Bistrica, 
PP Koper in PP Kozina izvajali mešane patrulje s hrvaškimi varnostnimi organi. Stalno 
in neposredno pa so med seboj sodelovali policisti z obeh strani meje na mejnih 
prehodih Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja in Starod. Z italijanskimi varnostnimi 
organi je sodelovanja najpogosteje potekalo na regionalni ravni med Sektorjem 
uniformirane policije in Sektorjem kriminalistične policije PU Koper ter Squadro Mobile 
Trst, Settore di Polizia di frontiera Trst ter Guardia di Finanza Trst. Sodelovanje je 
potekalo v okviru izvajanja skupnih kriminalističnih preiskav, izmenjave podatkov o 
potovanjih skupin navijačev, javnih zbiranj v bližin državne meje ter drugih primerih na 
podlagi dnevne izmenjave zaprosil in odgovorov. Na lokalni ravni je sodelovanje 
potekalo predvsem med PPIU Koper z mejno policijo iz Opčin, PPOP Koper s 
pomorsko policijo iz Trsta ter PP Koper z komisariatom iz Milj. Na MP Koper so bili v 
mesecih juliju in avgustu v okviru skupne operacije Frontex- a Focal Point prisotna dva 
poljska, slovaški in švedski policist. Sodelovanje s agencijo Frontex je potekalo tudi 
preko sodelovanja PPOP Koper in Sektorjem uniformirane policije PU Koper v mreži 
patrulj na morju EPN, projekta EUROSUR ter preko napotitve policistov PU Koper na 
skupne operacije v tujini [Italija, Hrvaška, Bolgarija in Madžarska]. Sodelovanje s 
sosednjimi tujimi varnostnimi organi ocenjujemo za zgledno. 
 
 
2.2.14 Odnosi z javnostmi  
 
Sodelujemo s številnimi lokalnimi in regionalnimi novinarji, ko se pojavijo odmevnejši 
dogodki pa sodelujemo tudi z novinarji iz drugih območij Slovenije in iz sosednjih 
držav, predvsem Hrvaške in Italije. Dobri odnosi s sosednjimi državami velikokrat v 
konkretnih situacijah pripomorejo k boljšemu komuniciranju. V letu 2015 se je to 
pokazalo predvsem v primerih množičnega prihajanja novinarjev obeh držav na mejo, 
ko so postavljali žičnato ograjo. 
 
V sodelovanju z lokalnimi novinarji poskušamo oblikovati realno podobo policije. V 
preteklem letu smo več sodelovali z lokalnimi mediji, predvsem na področju preventive 
[varnost na cesti, nasveti zaradi povečanja vlomov in tatvin, varnost na plaži …]. Pri 
oblikovanju sporočil strmimo k preventivi in k ozaveščanju ljudi, da čim bolj poskrbijo za 
samozaščitne ukrepe. Veliko pozornosti smo namenili tudi preventivnim aktivnostim. 
Nekatere so imele izjemno velik odmev, tako med novinarji kot tudi v širši javnosti. Zelo 
odmevna je bila novinarska konferenca za večjo varnost med turistično sezono. 
Vključevali smo se v različne humanitarne akcije in zbrali nekaj denarja in zamaškov, 
predvsem za otroke in za kolege, katerih družine so se znašle v stiski. Udeležili smo se 
tudi mednarodnega zaposlitvenega sejma na Krasu, kjer smo predstavili delo policije in 
možnosti zaposlitve. Sodelovali smo z različnimi vrtci in šolami, kjer smo predstavljali 
poklic policista. 
 
 
2.2.15   Dejavnost specializiranih policijskih enot  
 
Za neposredno izvajanje nalog policije je bila posebna policijska enota sklicana 14 (10) 
krat oz 29,0 % več kot leto prej. Od tega je bila enota sklicana 9 krat za izvajanje nalog 
na območju naše policijske uprave in 5 krat za izvajanje nalog na območju drugih 
policijskih uprav. 10 sklicev je bilo namenjenih varovanju športnih prireditev – 
nogometnih tekem, 1 za varovanje javnega shoda ter 3 za delo po akciji »Migrant 



 

2015« (pri teh sklicih so policisti posebne policijske enote delali po predvidenem 
razporedu). 
 
Na policijski upravi smo izvedli štiri od petih predvidenih usposabljanj po programu iz 
letnega rokovnika usposabljanja posebne policijske enote. Prav tako so se policisti 
posebne policijske enote PU Koper v skladu s odločbami udeležili vseh predvidenih 
usposabljanj, ki jih je organiziral in izvedel PPE GPU v Gotenici. Eno usposabljanje je 
odpadlo zaradi izvajanja nalog po akciji »Migrant 2015«. 
 
Policisti posebne policijske enote PU Koper so se pri opravljanju svojega dela izkazali 
ter predvidene naloge opravili kakovostno in strokovno, nad pričakovanji.    
 
Službeni psi 
 
Na  Policijski postaji vodnikov službenih psov je bilo v letu 2015 11 službenih psov za 
splošno uporabo in 5 službenih psov za specialistično uporabo (za odkrivanje mamil).  
 
Izpostaviti moramo, da so vsi vodniki uspešno opravili licenco ter svoje znanje prikazali 
tudi z delom na terenu. 
 
Ugotovili so nekaj manj prekrškov povezanih s prepovedanimi drogami, obravnavali 24 
(37) prekrškov s področja javnega reda, 2 (4) kršitvi Zakona o zaščiti živali, 2 (11) 
kršitvi s področja cestnega prometa,  uspešno so izsledili 7 ilegalnih pribežnikov, prijeli 
več osumljencev kaznivih dejanj, nudili pomoč pri hišnih preiskavah in našli več sledov 
kaznivih dejanj. Pri hišnih preiskavah, v katerih so sodelovali vodniki službenih psov 
specialisti, je bila v 9 (10) primerih najdena prepovedana droga. Poleg tega so vodniki 
službenih psov specialisti opravljali preglede vozil na mejnih prehodih, in sicer so 
pregledali skupno 649 vozil, 2 ladji, 3 kontejnerje in 1 vlak. Vodniki so v dveh primerih 
izsledili storilca kaznivih dejanj, in sicer 2 vlomilca, ki sta se nahajala v bližini, kjer sta 
vlomila v objekt.  
 
Vodniki so v letu 2015 67 krat (112) uporabili službenega psa, od tega 36 krat (45) 
službenega psa za splošno uporabo [upad pripisujemo dejstvu, da je bistveno manj 
ilegalnih prehodov in zavarovanj športnih prireditev] in 31 (67) krat psa specialista. 
Upad uporabe vodnikov službenih psov pripisujemo tudi dejstvu, da so od 16. 9. 2016 
sodelovali po akciji Migranti 2015 [Dobova], in temu, da od 18. 11. 2016 poteka stavka 
v Policiji.  
 
Službeni pes kot prisilno sredstvo je bil v letu 2015 uporabljen v 2 (2) primerih.   
 
Vodniki so bili zanesljiv partner pri varovanju javnih in športnih prireditev, aktivno so se 
vključevali v zahtevne intervencije. Odzvali pa so se tudi na številna vabila za udeležbo 
na raznih preventivnih aktivnostih. 
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