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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE  

Na območju PU Koper smo v letu 2018 beležili manjši padec števila obravnavanih kaznivih 

dejanj, saj smo obravnavali 4.168 kaznivih dejanj (4.265), kar predstavlja za 1% manj kaznivih 

dejanj. Preiskanost kaznivih dejanj je bila 49,3 %, kar predstavlja 3,6 % boljšo preiskanost kot v 

preteklem letu. Z lastno dejavnostjo je bilo odkritih približno enako število kaznivih dejanj, in 

sicer je bil delež teh v letu 2018 15,2 % (15,5 %). 

 

Kazniva dejanja zoper življenje in telo so zadnjih nekaj let v porastu. Tako smo že drugo leto 

zapored zabeležili tri umore in dva poskusa umora. Obravnavali smo tudi dva poskusa uboja. 

Tragični dogodek se je zgodil v vasi Krkavče, kjer sta življenje izgubila zakonca, in v mestnem 

jedru Izole, kjer je bil umorjen moški konec decembra. Dva poskusa umora smo obravnavali na 

plaži v Portorožu, kjer sta si udeleženca streljanja življenje poskušala vzeti s strelnim orožjem. 

Poskusa uboja na območju Izole in Postojne sta bila izvršena kot posledica dolgoletnega nasilja 

v družinskem krogu med družinskimi člani.  

 

S področja premoženjske kriminalitete smo na PU Koper obravnavali skupno 2.617 kaznivih 

dejanj. Skupna preiskanost premoženjske kriminalitete je 31,1%. Na področju premoženjske 

kriminalitete je bil uspešno preiskan rop, ki je bil izvršen nad delavko bančne ustanove v 

Postojni, in rop bencinskega servisa na Kozini.   

 
Pri kaznivih dejanjih organizirane kriminalitete je bil zaznan velik porast kaznivih dejanj 
prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. V zvezi s temi kaznivimi dejanji je 
preiskovalni sodnik zoper 102 osumljenca odredil pripor. Obravnavano je bilo tudi znatno večje 
število kaznivih dejanj povezanih z zlorabami prepovedanih drog. Zaradi zastrupitve s 
prepovedanimi drogami smo v preteklem letu beležili deset zastrupitev, od teh je v enem 
primeru oseba umrla. Beležili smo tudi dva primera kaznivih dejanj povezanih s terorizmom, kjer 
sta bila oba osumljenca prijeta in po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom tudi priprta.  
 
Kazniva dejanja gospodarske kriminalitete in korupcije so bila nekoliko v upadu, v upadu je bila 
tudi premoženjska škoda teh kaznivih dejanj.  
 

Policisti in kriminalisti PU Koper so v preteklem letu zaključili 47 finančnih preiskav po ZKP. 

Policija je predlagala zavarovanje premoženjske koristi v 5 primerih, v preostalih primerih pa ni 

bilo podanih vseh potrebnih elementov za zavarovanje premoženjske koristi.  

 

V letu 2018 smo obravnavali za 3,1 % več prometnih nesreč. V teh prometnih nesrečah je 11 
(9) oseb umrlo, 72 (85) se jih je hudo telesno poškodovalo in 509 (473) se jih je lažje telesno 
poškodovalo. V prometnih nesrečah so umrli 3 vozniki osebnih vozil, 1 voznik tovornega vozila, 
3 vozniki motornih koles, 2 potnika in 2 pešca. Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom 7 se 
je zgodilo na cestah nižjega ranga in sicer na regionalnih cestah in mestnih ulicah. Ugotovljenih 
je bilo 13 622 ali za 28% manj % kršitev cestno prometnih predpisov kot leto prej (vzrok 
manjšega števila ugotovljenih kršitev je predvsem stavka). 

Nadaljevalo se je z izvajanjem aktivnosti v zvezi z implementacijo arbitražne sodbe. Gostili so 

se mejni incidenti na morju, katerih smo do konca leta obravnavali 1661. Dodatno smo 

obravnavali tudi 234 prekrškov storjenih s strani hrvaških ribičev, ki so izvajali ribolov v 

slovenskem morju. Leto 2018 je zaznamovalo bistveno povečanje števila obravnavanih ilegalnih 

migrantov, ki smo obravnavali 4299 (1012) oziroma kar 324 % več. Število ukrepov zoper tujce 

zaradi nedovoljenega vstopa na notranji meji se je zmanjšalo. 
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V letu 2018 v obdobju od 12. 2. 2018 do 26. 3. 2018 in od 1. 10. 2018 do 27. 12. 2018 se je 

odvijala policijska stavka, ki je vplivala tudi na manjši obseg izvedenih določenih ukrepov po 

posameznih področjih policijskega dela (najbolj na področju cestnega prometa). 

 

Kljub nekoliko boljši finančni situaciji, je delo na področju zagotavljanja materialno tehničnih 
sredstev še vedno okrnjeno. Nabava potrebnega materiala in naročilo storitev je vseeno 
potekalo po planu. Vzdrževanje materialno tehničnih sredstev je bilo zelo racionalno. 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. Na začetku leta 

2018 (na dan 1. 1. 2018) je bilo v Policijski upravi Koper zaposlenih 906 javnih uslužbencev (na 

podlagi kadrovskega razreza na začetku leta dovoljenih 907), medtem ko je konec leta 2018 (na 

dan 31. 12. 2018) zaposlenih 884 javnih uslužbencev (na podlagi kadrovskega razreza na 

koncu leta dovoljenih 914 zaposlitev). Povečalo se je število sporazumnih odpovedi zaradi 

zaposlitve v gospodarstvu. Na kadrovske težave in obremenjenost policijskih enot dodatno 

vplivajo tudi očetovski in starševski dopusti, ki trajajo (na podlagi Zakona o starševskem varstvu 

in družinskih prejemkih (ZSDP-1)) dlje. Poleg tega je na PU vedno večje število oseb z 

zdravstvenimi omejitvami. Težave so tudi pri pridobivanju novega kadra, saj je malo prijavljenih 

kandidatov za zaposlitev iz našega območja. 

 

Še vedno imamo na PU Koper veliko policistov, ki se na delo vozijo iz drugih delov Slovenije in 

veliko število prošenj za premestitev na druge policijske uprave. Ker njihovim prošnjam za 

premestitev, kljub ogromno vloženega truda s strani vodstva PU Koper, ne moremo ugoditi, to 

vpliva na (ne)zadovoljstvo pri delu. 

2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 

2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete  

Delež splošne kriminalitete v celotni kriminaliteti na PU Koper je 88,7 %. S področja krvnih 

deliktov smo meseca aprila na plaži v Portorožu obravnavali strelski obračun med dvema 

skupinama, kjer je bilo ugotovljeno, da je dejansko prišlo do dvojnega poskusa umora z 

uporabo strelnega orožja. Pri tem je bilo storjeno tudi kaznivo dejanje povzročitve splošne 

nevarnosti, saj so se v času streljanja na plaži nahajali naključni sprehajalci in drugi ljudje. 

Obravnavali smo dvojni umor zakoncev v vasi Krkavče, kjer je mož umrl na kraju napada, 

medtem ko se je žena za življenje borila v SB Izola še naslednjih 14 dni, nakar je tudi ona umrla 

za posledicami kaznivega dejanja. V dveh primerih je prišlo do poskusa uboja kot posledice 

nasilja v družini. Leto se je zaključilo z umorom moškega iz Izole, ki je bil najden v stanovanju 

starega mestnega jedra v Izoli. V zvezi s tem preiskava še vedno intenzivno poteka, medtem ko 

so bile v preostalih primerih kazenske ovadbe zoper znane osumljence že podane.  

 

Skupna preiskanost premoženjske kriminalitete je 31,1 %. Izpostaviti je potrebno uspešno 

preiskan rop bančne ustanove v Postojni in rop bencinskega servisa na Kozini. Uspešno je bil 

preiskan tudi vlom v poslovni prostor na območju Dekanov, pri čemer so storilci iz notranjosti 

prostorov odtujili večjo količino računalniške opreme, namenjene rudarjenju kriptovalut ter 

preiskanih več vlomov v stanovanjske hiše na območju Kopra, pri čemer smo za navedena 

kazniva dejanja osumili več državljanov Slovenije. V preteklem letu je bilo na območju PU 

Koper skupno ukradenih 5 motornih plovil, od katerih smo 3 našli. Eno plovilo je bilo najdeno na 

območju Pivke, drugo na območju Kranja in tretje v Črni gori. V preiskavi ostaja tudi velika 
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tatvina več kosov avtomobilske opreme znamke BMW, ki je bila izvršena v koprskem 

pristanišču, na način, da so storilci napadli tam parkirana nova vozila in iz njih ukradli opremo. 

Zaradi storitve kaznivega dejanja nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalskimi vrstami je bil 

kazensko ovaden tudi državljan Romunije, kateremu so policisti zasegli večje število, sicer že 

mrtvih, a zaščitenih ptic, ki so bile namenjene na t.i. črni kulinarični trg v Italijo. V začetku leta je 

bila identificirana tudi skupina storilcev z območja Srbije, ki so na območju Kopra ukradli 2 

turistična avtobusa velike vrednosti, kasneje najdena na območju Italije.  

 

Na področju kaznivih dejanj storjenih zoper zakonsko zvezo, družino in otroke smo se, tako kot 

leto prej, najpogosteje srečevali s kaznivimi dejanji nasilja v družini in kaznivimi dejanji 

zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Zadnjih nekaj let se število obeh kaznivih 

dejanj bistveno ne spreminja oz. je bilo v letu 2018 zabeleženo le kaznivo dejanje manj kot leto 

prej.  

 

Trend kaznivih dejanj z elementi organizirane kriminalitete na PU Koper je bil tudi v letu 2018 
v porastu, saj smo obravnavali kar 137 (91) kaznivih dejanj organizirane kriminalitete. Poudariti 
je potrebno, da naša policijska uprava že več let zapored izstopa po številu obravnav kaznivih 
dejanj z elementi organizirane kriminalitete.  
 
PU Koper ostaja ena izmed najbolj obremenjenih policijskih uprav na področju kaznivih dejanj 
tihotapstva ljudi, saj smo v preteklem letu obravnavali 51 % vseh tovrstnih kaznivih dejanj v 
državi. Glede na preteklo leto smo v letu 2018 ponovno zabeležili ponoven porast teh kaznivih 
dejanj, in sicer za 46 %. V kolikor gledamo samo obravnavana kazniva dejanja po členu 308/III-
VI KZ-1, pa je PU Koper v letu 2018 obravnavala kar 66 % teh dejanj v državi. Povečano 
zaznavanje teh kaznivih dejanj gre pripisati izvedbi štirih večjih kriminalističnih preiskav 
kriminalnih združb, ki so se ukvarjale s tihotapljenjem ilegalnih prebežnikov preko državne meje 
ter na splošno tudi povečanju te problematike tako na območju PU Koper oz. kot tudi širše v 
Sloveniji. Izpostaviti je potrebno, da je bilo v letu 2018 privedenih na zaslišanje k 
preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru kar 107 osumljencev kaznivih dejanj po 
308. členu KZ-1 in dodatno še 5 osumljencev kaznivih dejanj ponarejanja listin (ilegalni 
prebežniki), katere so tihotapili osumljenci kaznivega dejanja. Po zaslišanju je bilo zoper 102 
osumljenca odrejen pripor. 
 
Na področju trgovine z ljudmi, zlorabe prostitucije in tihotapstva ni bila podana nobena 
kazenska ovadba. Padec števila kaznivih dejanj je bil zaznan tudi na področju ponarejenega 
denarja, saj se je število kaznivih dejanj v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za 49 %.  
 
Na področju organizirane kriminalitete smo statistično zabeležili za 60 % več kaznivih dejanj s 
področja prepovedanih drog, število zaznanih prekrškov pa je primerjalno s preteklim letom 
podobno. V letu 2018 smo obravnavali 110 (70) kaznivih dejanj s področja zlorabe 
prepovedanih drog. Izpostaviti velja tri obsežnejše kriminalistične preiskave, v okviru katerih so 
bile obravnavane večje mednarodne kriminalne združbe, ki so se ukvarjale s tihotapljenjem in 
preprodajo prepovedanih drog. Razlog povečanje števila kaznivih dejanj je tudi zaključek dveh 
obsežnejših kriminalističnih preiskav, kjer so bili izvajani prikriti preiskovalni ukrepi. V letu 2018 
smo beležili deset zastrupitev s prepovedanimi drogami, v enem primeru od teh je oseba umrla.  
 
Na področju problematike nedovoljene trgovine z orožjem smo tako kot v letu 2017 obravnavali 
3 kazniva dejanja, ob tem pa še 1 kaznivo dejanje izdelave in pridobivanje orožja in 
pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje. Obravnavali smo 14 kaznivih dejanja izsiljevanja, 
10 kaznivih dejanj napada na uradno osebo in preprečitve uradnih dejanj, pri katerih beležimo 
rahel padec, in 149 kaznivih dejanj groženj, kjer beležimo večji porast teh dejanj. Izpostaviti gre 
predvsem dve izstopajoči kaznivi dejanji, ki smo ju edini v Sloveniji obravnavali na PU Koper, in 
sicer terorizem in potovanje v tujino z namenom terorizma. Zoper oba osumljenca je bil po 
zaslišanju pri preiskovalnemu sodniku odrejen pripor.  
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Na PU Koper je bilo v letu 2018 število kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije 
skoraj na enako kot v letu 2017. Obravnavanih je bilo le 5 tovrstnih kaznivih dejanj manj kot v 
letu 2017, kar predstavlja približno 1 % padec. Delež gospodarske kriminalitete je znašal 11,3 
% (11,2 %) celotne kriminalitete PU Koper. Znatno se je zmanjšala materialna škoda kaznivih 
dejanj, iz 50.366.000 eur na 10.832.000 evrov, kar je predvsem posledica nižjih vrednosti škode 
pri obravnavanih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v letu 
2018. Kljub temu je največji del ugotovljene materialne škode posledica kaznivih dejanj 
poslovnih goljufij,  zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in davčnih utaj. 
 
V preteklem letu so bila v porastu zlasti kazniva dejanja, ki jih večinoma obravnava Sektor 
kriminalistične policije, gre predvsem za davčne zatajitve v povezavi s ponarejanjem ali 
uničenjem poslovnih listin in ponarejanjem listin, oškodovanje upnikov, povzročitev stečaja z 
goljufijo ali nevestnim poslovanjem ter zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Policijske 
postaje so na področju gospodarske kriminalitete zabeležile le manjšo rast kaznivih dejanj 
povezanih z zlorabami plačilnih kartic. 
 
Za leto 2018 je bil opazen tudi padec kaznivih dejanj pranja denarja po členu 245 KZ-1, katerih 
osumljenci so bili pretežno tuji državljani. Manj je bilo tudi tipičnih korupcijskih kaznivih dejanj, 
vendar so bila v porastu kazniva dejanja z elementi korupcije -  gre za zlorabe položaja pri 
gospodarskem poslovanju in za zlorabe uradnega položaja v lokalni samoupravi, v javnih 
zavodih in državnih organih. Prav tako v letu 2018 izstopa upad kaznivih dejanj, za katera so 
odgovorne pravne osebe. Obravnavanih je bilo 88 (157) takih kaznivih dejanj. 
 
Pri obravnavi kaznivih dejanj se je občutno povečalo število zaključenih finančnih preiskav, in 
sicer jih je bilo v letu 2018 izvedenih 47 (23). V okviru teh je bilo na pristojno tožilstvo podanih 5 
pobud za začasno zavarovanje protipravne premoženjske koristi in 44 poročil. 
 

Na področju preiskovanja kaznivih dejanj računalniške kriminalitete je bilo v letu 2018 

zaznanih 58 % več kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani. Predvsem je beležen porast 

kaznivih dejanj napada na informacijski sistem, kjer je ta kazniva dejanja mogoče pripisati 

obravnavi večjega sklopa kaznivih dejanj s strani Sektorja kriminalistične policije. Preiskanost 

kaznivih dejanja računalniške kriminalitete je 63,2 %, kar je visoko nad slovenskim povprečjem. 

Na področju izvajanja postopkov digitalne forenzike je bilo v letu 2018 sprejetih skupno 337 

(283) zahtevkov za zavarovanje in preiskave, kar je za približno 19 % več kot v istem obdobju 

lani. V obravnavo je bilo sprejetih 1.301 (1.000) elektronskih naprav, kar je za približno 30 % 

več kot v preteklem letu. Povečano število preiskovanih naprav (predvsem mobilnih naprav) je 

mogoče pripisati povečanju kaznivih dejanj, ki so povezana s tihotapljenjem ljudi čez državno 

mejo.  

2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in 

premoženja 

Načrtovane naloge iz letnega načrta PU Koper na področju splošnih policijskih nalog smo v letu 

2018 realizirali. Trend padanja obravnavanih prekrškov s področja javnega reda se je nadaljeval  

tudi v letu 2018. Število obravnavanih prekrškov se je v zadnjih desetih letih skoraj prepolovilo. 

Leta 2018 je bilo obravnavanih 2.471 prekrškov s področja javne varnosti. Enaka ugotovitev 

velja tudi za obravnavane prekrške po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, ki obsegajo 60 % 

vseh obravnavanih prekrškov s področja javne varnosti. Stanje na področju javnega reda in 

miru je bilo v skladu z našimi predvidevanji. Na upad obsega ugotovljenih in obravnavanih 

prekrškov s t.i. lastno dejavnostjo oz. lastno zaznavo, ki ga  ob načrtovanju nalog v začetku leta 

nismo predvidevali, je nedvomno vplivala predvsem dolgotrajna stavka v Policiji. Ta upad 

odkritih prekrškov se odraža predvsem na dveh pomembnih delovnih področjih, in sicer Zakona 

o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in na področju odkrivanja prekrškov s 
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področja Zakona o orožju. V obeh primerih smo zabeležili upad števila za 60 % v primerjavi z 

letom 2017.  

 

Na območju PU Koper so v letu 2018 potekale številne javne prireditve. Veliko javnih prireditev 

je bilo množično obiskanih, predvsem v poletnem času in ob zaključku leta. Z različnimi 

organizacijskimi rešitvami smo zagotavljali čim večjo prisotnost policistov na teh javnih zbiranjih. 

Prav tako so območne policijske postaje izvajale ustrezne ukrepe in sodelovale na ustnih 

obravnavah v postopkih prijav javnih zbiranj, oziroma izdaje dovoljenj na upravnih enotah. 

Policijske postaje so v letu 2018 evidentirale kar 530 primerov, ko so bili policisti prisotni na 

javnih zbiranjih in izvajali naloge v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih in v desetih primerih na 

javnih shodih.  Na področju javnih športnih prireditev v letu 2018 z območja PU Koper nismo 

imeli predstavnikov v 1. nogometni ligi in posledično tudi ne nogometnih tekem iz 1. lige. Po več 

letih sta v isti, 3. ligi nogometna kluba Izole in Kopra, ki sta posebnost zaradi sosedskega 

rivalstva in organizirane navijaške skupine. Prva tekma je bila odigrana v Izoli, druga pa v 

Kopru. Na obeh je bila množična udeležba organizirane navijaške skupine iz Izole. Na tekmi v 

Izoli je prišlo tudi do kršitev javnega reda in miru. Kršitelji so bili odkriti in zoper njih so bili 

uvedeni postopki o prekrških, zoper eno osebo pa je bila izrečena tudi prepoved udeležbe na 

športnih prireditvah. Na povratni tekmi smo povečali prisotnost policistov in organizatorju tudi 

nudili pomoč pri vzdrževanju javnega reda na prireditvi. Ob izvajanju ustreznih ukrepov 

organizatorja in Policije kršitev na tej tekmi ni bilo. Tudi sicer smo v letu 2018 na vseh javnih 

zbiranjih obravnavali le 22 prekrškov iz Zakona o varstvu javnega reda in miru. Množičnih 

kršitev javnega reda in miru, kjer bi se pretepalo pet ali več oseb, na javnih zbiranjih nismo 

obravnavali. Takšno kršitev z nastankom hude telesne poškodbe smo obravnavali le v enem 

primeru, in sicer na javnem kraju, ko se je pred nočnim lokalom v Portorožu pretepalo več oseb. 

  

V 39 primerih smo organizirali iskalne akcije pogrešanih oseb. V večini primerov je šlo za 

ostarele, v posameznih primerih tudi dementne osebe. Teh primerov je v zadnjih dveh letih več 

kot pretekla leta, kar kaže, da se dejstvo staranja prebivalstva in zdravstvene težave povezane 

s tem življenjskim obdobjem odražajo tudi na tem področju policijskega dela. V 120 primerih so 

policisti nudili pomoč – asistenco upravičenim organom. Od tega v 98 primerih zdravstvenim 

ustanovam v primerih prisilne hospitalizacije, ki je povezana z duševnimi težavami oseb. Na 

varnost v teh postopkih smo v letu 2018 posebej opozorili policijske postaje, po tem, ko smo 

izvedli sestanek tudi z vodstvom Gasilske brigade Koper, kjer so opozorili na nevarnosti v 

primerih, ko so te osebe zaprte v zasebnih prostorih in je potrebno v prostor nasilno vstopiti. 

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa  

V letu 2018 smo obravnavali 1326 prometnih nesreč. V 10 prometnih nesrečah je umrlo 11 

oseb, 469 jih je bilo telesno poškodovanih. Število umrlih je v zadnjih petih letih konstantno v 

padcu, najmanj mrtvih pa je bilo v letu 2017, in sicer 9. Značilnost leta 2018 je, da se je od 10 

prometnih nesreč s smrtnim izidom kar 7 zgodilo na cestah nižjega ranga, in sicer na 

regionalnih cestah II reda, III, reda in mestnih ulicah. Negativno je najbolj izstopala ceste R2-

409 Planina - Bivje, kjer so umrle 3 osebe.   

 

Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom se je zgodilo v občini Sežana - 4 nesreče in občini 

Postojna - 3 smrtne prometne nesreče. Med mrtvimi so izstopali vozniki osebnih vozil, umrli so 

namreč 3 in 1 potnik v osebnem vozilu. Pri smrtnih nesrečah z udeležbo enoslednih vozil so pa 

izstopali vozniki motornih koles. Umrli so trije v treh prometnih nesrečah. Najpogostejši vzrok 

med smrtnimi prometnimi nesrečami je bila neprilagojena hitrost v 5 primerih, nato sledita stran 

vožnje in premik z vozilom v 2 primerih. Delež alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih 
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nesrečah je bil v letu 2018 9.1 %, kar je najmanj v zadnjih petih letih. Stopnja alkoholiziranosti 

pri povzročiteljih smrtnih prometnih nesreč je znašala 1.38 g/kg in se v zadnjih petih letih 

bistveno ne spreminja. 

 

Vozniki motornih koles predstavljajo določene varnostni problem na cestah PU Koper, najbolj 

pa izstopa  cesta R2-409 Bivje – Sermin (odsek Planina – Postojna in Rižana – Črni Kal), kjer je 

zaznati množično prisotnost te strukture udeležencev v prometu, predvsem v času turistične 

sezone. Še pred sezono smo skupaj s DARS-om izvedli 4 večje preventivne aktivnosti za 

voznike motornih koles v Postojni. Odziv motoristov je bil izredno dober in učnih delavnic 

(teorija in praksa na poligonu) se je udeležilo več kot 100 motoristov. V letu 2108 je bilo v 

prometnih nesrečah udeleženih 102 (142) motoristov. Število umrlih je bilo lani izpod petletnega 

povprečja, ki znaša 4, saj so umrli 3 motoristi, hudo telesno poškodovanih je bilo 13 (25) in lažje 

telesno poškodovanih 57 (75) 

 

V vseh prometnih nesrečah je bilo 148 (134) povzročiteljev pod vplivom alkohola ali 10,4 %. 

Povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila 1.49 promila. Pri prometnih nesrečah z materialno 

škodo je bila stopnja alkoholiziranosti med povzročitelji prometnih nesreč največja, in sicer 1.55 

promila. 

 

V letu 2018 smo ugotovili 13.622 kršitev cestno prometnih predpisov, kar je najmanj v zadnjih 

petih letih, razen leta 2016. Manj ukrepov je bilo izvedenih predvsem zaradi dolgotrajne stavke, 

ki je potekala v letu 2018. Številne aktivnosti so bile usmerjene v zagotavljanje kvalitetnega in 

učinkovitega izvajanja ukrepov zaradi ugotavljanja hujših kršitev cestnoprometnih predpisov. 

Zasegli smo 272 motornih vozil, odredili 14.245 alkotestov in zaradi vožnje pod vplivom 

alkohola pridržali 41 oseb. Vrsta nadzorstvenih aktivnosti je bilo usmerjenih v problematiko 

voznikov tovornih vozil na avtocestnem križu in na cesti G1-7 Kozina – MP Starod, kjer se 

promet tovornih vozil v zadnjih letih še povečuje. Eden izmed ukrepov za umirjanje hitrosti na 

omenjeni cesti je bila na pobudo policije tudi postavitev statičnega radarja v naselju Materija, ki 

je v upravljanju Postaje prometne policije Koper.   

 

Na avtocestnem križu smo izvajali skupne poostrene nadzore s FURS-om, cestninskimi 

nadzorniki Dars-om in Cestel-om, ki so bili usmerjeni v problematiko tovornih vozil in 

kombiniranih vozil na A3 Fernetiči – Gaberk. Po metodologiji pegaz smo tako izvedli 18 skupnih 

nadzorov. V skladu z dogovorom z italijanskimi varnostnimi organi smo izvedli 2 skupna 

poostrena nadzora na področju problematike tovornih vozil. 

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  

V letu 2018 je delo na PU Koper na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o 

tujci zaznamovalo predvsem bistveno povečanje števila nedovoljenih prehodov državne meje 

na območju PU Koper ter s tem povezani ukrepi in mejni incidenti na morju ter druge aktivnosti 

povezane z razglasitvijo in uveljavitvijo sodbe arbitražnega sodišča.  

Število obravnavanih oseb zaradi nedovoljenega prehoda zunanje državne meje se je nekajkrat 

povečalo ter je preseglo število 4000, kar je največje število v preteklih petih letih. Bistveno se je 

povečal delež državljanov Pakistana (12 krat več kot v letu 2017), ki predstavljajo skoraj četrtino 

vseh obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega prestopa državne meje. Ti skupaj z državljani 

ostalih arabskih držav predstavljajo že skoraj 90 % vseh obravnavanih oseb.  Prav tako se je 

povečal delež oseb, ki izrazijo namero, da bodo v Republiki Sloveniji zaprosili za mednarodno 

zaščito. Zaradi tako bistvenega povečanja števila ilegalnih migrantov smo v preteklem letu 

intenzivirali ukrepe povezane s preprečevanjem povečanega prihoda na zunanji meji. Izvedli 
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smo več poostrenih nadzorov s kadrovsko pomočjo iz drugih PU, predvsem VSP in policisti 

konjeniki, postavili dodatne ZTO in panelne ograje, okrepili skupno patruljiranje s pripadniki 

Slovenske vojske, okrepili sodelovanje s SENDM ter nadaljevali z aktivnostmi za postavitev 

video nadzornih sistemov.  

Vsakodnevno so se izvajale aktivnosti v povezavi z določitvijo meje na morju skladno z 

arbitražno sodbo. Tako smo na morju v lanskem letu obravnavali 1661 mejnih incidentov ter 

234 prekrškov, storjenih s strani hrvaških ribičev. Konstantno so bile angažirane vse 

razpoložljive sile PPOP Koper za obvladovanje dogodkov na morju.  

Državno mejo je na mejnih prehodih v letu 2018 prestopilo več potnikov kot v letu prej. Posebej 

v času glavne turistične sezone pa se je pokazalo, da so nekateri mejni prehodi (predvsem 

MPOP, MP Podgorje in MP Sečovlje-KT) za tolikšno količino prometa potnikov in vozil 

infrastrukturno neustrezni. 

 

Število tovornih vozil je enako kot v letu 2017, s tem, da se je promet teh vozil najbolj povečal 

na MP Dragonja, kar je predvsem posledica čakalnih dob na MP Jelšane in MP Starod.  

 

Na mejnih prehodih smo zavrnili za četrtino več tujcev kot v letu 2017. Največ je bilo zavrnjenih 

državljanov Albanije. Najpogostejši razlog pri zavrnitvah je bilo preseženo dovoljeno število dni 

prebivanja na območju držav pogodbenic. Na mejnih prehodih je bilo obravnavanih več oseb 

zaradi zlorabe listin in manj oseb zaradi kršitev s področja orožja, prometa s prepovedano 

drogo ter odkritih manj ukradenih vozil.   

Enote so obravnavale več kršitev po Zakonu o tujcih ter tujcem izdale več odločb o vračanju. 

Povečanje števila izdanih odločb o vračanju gre na račun več izdanih odločb o vrnitvi brez 

določenega roka, predvsem na račun večjega števila ilegalnih migrantov, ki niso bili uspešno 

vrnjeni v sosednje države. Na notranji meji je bilo ugotovljenih manj nedovoljenih vstopov. Na 

slednje je bistveno vplivalo zmanjšanje nedovoljenih vstopov iz Italije.  

Tuji varnostni organi so nam v letu 2018, na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb, 

vrnili več oseb kot v letu prej, veliko večino italijanski varnostni organi. Prevladujejo državljani 

Pakistana, ki so nedovoljeno vstopili iz Hrvaške in tranzitirali preko Slovenije v Italijo, ter tisti, ki 

so v Sloveniji prosilci za mednarodno zaščito. Sprejem 36 oseb smo zavrnili, ker ni bilo 

obveznosti prevzema oziroma zaradi pomanjkanja dokazov. Naši policisti pa so tujim 

varnostnim organom izročili približno polovico tujcev, obravnavanih zaradi nedovoljenega 

prehoda državne meje. Večina jih je bila vrnjena na Hrvaško, sledi vračanje v Italijo in Avstrijo. 

V primerih, ko so tuji varnostni organi sprejem tujca zavrnili, so največkrat naredili zaradi 

pomanjkanja dokazov oziroma ker ni bilo obveznosti prevzema. 

2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov  

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 PU in tudi sicer, nismo obravnavali. 
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2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 

2.2.1 Policijsko delo v skupnosti  

Policijsko delo v skupnosti izvajamo na vseh področjih policijskega dela. Poslužujemo se 

ustaljenih oblik dela v skupnosti, v vseh primerih, ko ugotavljamo, da je to potrebno za 

učinkovito reševanje varnostnih problemov. V letu 2018 smo se v več primerih s takšnimi 

metodami obrnili na različne organe lokalne skupnosti, državne organe ali druge deležnike v 

skupnosti. V tem pogledu smo z različnimi organizacijskimi ukrepi tudi poskušali zagotavljati čim 

večjo prisotnost in vidnost policistov v lokalni skupnosti.  

 

Policijsko delo v skupnosti smo tudi v letu 2018 dopolnjevali s preventivnimi aktivnostmi. Te 

smo izvajali na vseh štirih temeljnih področjih policijskega dela. Skupaj je bilo izvedenih in 

evidentiranih 532 preventivnih aktivnosti.  Največ preventivnih aktivnosti smo izvajali za otroke 

in mladostnike v različnih vzgojno izobraževalnih ustanovah. Širok spekter subjektov za katere 

smo izvajali preventivne aktivnosti in vključitev vseh temeljnih področij dela policije izkazujeta, 

da v delo v skupnosti vključujemo najširši krog policistov in kriminalistov. Delo v skupnosti in 

preventivne aktivnosti smo, tako kot pretekla leta, časovno prilagajali posamezni problematiki. V 

obdobju priprav na turistično sezono te aktivnosti načrtujemo tudi s posebnim rokovnikom. 

Letos smo v okviru priprav na turistično sezono namesto okrogle mize okrepili neposredno, 

terensko delo v skupnosti in povečali medijsko sporočanje na temo samozaščitnih ukrepov. 

2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost  

Obseg klicev na centrali je v petletnem obdobju v rahlem porastu, medtem ko število 

interventnih dogodkov bistveno ne odstopa od petletnega obdobja. Drastičen porast interventnih 

dogodkov v petletnem obdobju beležimo na področju mejnih zadev in tujcev, kjer se je število 

interventnih dogodkov konstantno povečuje in se je tako primerjalno z letom 2013 povečalo za 

več kot 250 %, glede na leto 2017 pa za več kot 120 %. Na ostalih področjih dela beležimo 

upad števila interventnih dogodkov. Ker je velik delež zadev po meji in tujcih, za katere je bilo 

potrebno tudi pisno poročanje, se je povečal tudi delež pomembnih dogodkov napram ostalim 

letom. Večjih težav pri napotitvah in poročanju kljub temu tekom leta nismo zaznali.  

 

Zaradi nadgradnje sistema in telefonije je sprejem interventnih klicev v treh primerih na OKC PU 

Koper potekal po rezervnem sistemu. Ob tem je bil opravljen tudi test delovanja rezervnega 

sistema v primeru izpada telefonije na PU Koper. 

 

OKC z višjimi policisti nadaljuje z opravljanjem kurirske službe, in sicer 3-krat tedensko na 

območju obale ter po enkrat na ostala območja PU v notranjosti.  

 

Prav tako OKC nadaljuje z izvajanjem varovanja objekta SKP. Zaradi kadrovskih razlogov so to 

varovanje izmenično izvajali vpoklicani pomožni policisti in policisti iz različnih PP.  

 

2.2.3 Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost  

Na PU Koper je bilo opravljenih za 10,9 % manj ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov kot 
leta 2017. Na podlagi zavarovanih sledi je bilo neposredno identificiranih 4,8 % več 
osumljencev. Fotografiranih je bilo 51,2 % več oseb, 64,3 % več je bilo daktiloskopiranih oseb, 
5 % manj je bilo odvzetih brisov ustne sluznice.  

 



 

Stran 11 od 17 

 

S ciljem izboljšanja dela na področju ogledne dejavnosti, sta bili na Oddelku za kriminalistično 

tehniko izvedeni dve trimesečni usposabljanji policistov policijskih postaj in dve enodnevni 

usposabljanji policistov. 

2.2.4 Analitska dejavnost  

SKP - oddelek za kriminalistično obveščevalno dejavnost je z analitično dejavnostjo 

kontinuirano izvajal raznovrstne analize za preiskovanje določenih kaznivih dejanj in 

obravnavanih kriminalnih združb. 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. 

Na področju odvzemov prostosti je bila izdelana polletna in letna analiza odvzemov prostosti. 

Prav tako smo izdelali analizo s področja obravnave prekrškov z elementi nestrpnosti po 

Zakonu o varstvu javnega reda in miru.  

      

Oddelek za državno mejo in tujce je na področju analitske dejavnosti v letu 2018 izdelal štiri 

analize tveganja na področju čezmejne kriminalitete in nedovoljenih migracij na območju PU 

Koper. Prav tako so bile izdelane tri periodične analize tveganja za mejne prehode. 

Na področju prometne varnosti je bila izdelana letna analiza problematike hitrosti in 

problematike voznikov motornih koles. 

2.2.5 Nadzorna dejavnost  

V letu 2018 je bil predviden splošni nadzor na PMP Dragonja, vendar je bil z zaradi stavke v 

policiji preklican. 

Skladno z načrtom izvedbe nadzorov oziroma naknadno sprejetimi odločitvami smo opravili še 

7 strokovnih nadzorov in 22 nadzorov nad delom delavcev. 1 strokovni nadzor je bil zaradi 

stavke v policiji preklican. 

Opravili smo 1 ponovni nadzor. Nadzorniki so ugotovili, da je vodstvo enote večino ugotovljenih 

nepravilnosti v predhodnem nadzoru odpravilo.  

2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov  

V skladu z normativno ureditvijo področja smo v letu 2018 sprotno spremljali zakonitost in 

strokovnost  uporabe policijskih pooblastil in prisilnih sredstev. V nobenem primeru ni bila 

ustanovljena komisija za preverjanje okoliščin uporabe prisilnih sredstev na podlagi ZNPPol, saj 

tovrstnih primerov uporabe prisilnih sredstev ali posledic ni bilo. V enem primeru smo podrobno 

analizirali izvajanje policijskih postopkov, in sicer v primeru ustavitve in pobega poljskega 

voznika osebnega avtomobila na območju PP Koper. V tem primeru je bil nato policist pri 

zasledovanju voznika hudo telesno poškodovan v prometni nesreči. Posamezne primere 

uporabe prisilnih sredstev, preprečitev uradnega dejanja ali napadov na policiste smo analizirali 

za potrebe izvajanja vadbe praktičnega postopka ter samoobrambe. Te primere so nato 

policijski inšpektorji ter inštruktorji uporabljali kot pripomoček pri načrtovanju in izvajanju 

usposabljanja. Dogodkov ali kršitev, kjer bi prišlo do množične uporabe prisilnih sredstev, v letu 

2018 nismo obravnavali. Poseben poudarek smo v letu 2018 namenili praktičnemu delu 
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usposabljanja praktičnih postopkov in samoobrambe. Vztrajali smo na doslednem razporejanju 

na praktični del usposabljanja, kljub kadrovskim težavam nekaterih policijskih postaj. 

Ocenjujemo namreč, da je temu delu usposabljanja potrebno nameniti največjo mero pozornosti 

in skrbeti za ustrezno usposobljenost policistov na tem delu policijskih veščin.  

 

Iz statističnih podatkov je razvidno, da smo v letu 2018, v primerjavi z letom 2017,  obravnavali 

kar dva krat več oseb, zoper katere so policisti in kriminalisti odredili pridržanja. Tudi v obdobju 

zadnjih desetih let nismo bili soočeni s tako visokim številom pridržanih oseb. Od skupno 2.966 

pridržanih oseb je bilo kar 85 % pridržanj zaradi vračanja oseb tujim varnostnim organom. Gre 

namreč za osebe, ki so nezakonito vstopile v državo. Upoštevajoč opisano smo v letu 2018 

dodatno pozornost namenjali ustreznemu zagotavljanju varnosti policistov v postopkih in hkrati 

varnosti oseb v policijskih postopkih in zagotavljanju njihovih temeljnih človekovih pravic in 

svoboščin v teh postopkih. Opisani problematiki smo prilagajali tako kadrovski kot tudi logistični 

vidik (vozila, prostori za obravnavo ipd.) izvajanja postopkov.  

2.2.7 Reševanje pritožb 

V letu 2018 je bilo na PU Koper vloženih 48 (49) pritožb. Po delovnih področjih je bilo največ 

pritožb na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa 15 (14), javnega reda in miru 11 

(14), državne meje in tujcev 10 (10), kriminalitete 8 (14), drugih dogodkov pa 4 (8). Enote so 26 

(10) pritožb reševale v pomiritvenem postopku, 8 (14) pa pred senatom. Iz pregleda spisov za 

leto 2018 pa je bilo ugotovljeno, da ni šlo za pritožbo v 6 primerih (ne izpolnjuje pogojev za 

uvedbo pritožbenega postopka), da je bil zamujen rok za podajo pritožbe v 2 primerih in, da so 

pritožniki podali zahtevo za sodno varstvo v 6 primerih (torej se pisanje ni obravnavalo kot 

pritožbo). Najpogostejši razlogi za podajo pritožbe so bili nepravilna komunikacija 21 (22), 

uporaba pooblastil 17 (27), neukrepanje 9 (19) in uporaba prisilnih sredstev 1 (6). 

2.2.8 Notranje preiskave 

V letu 2018 je PU Koper zabeležila 5 (5) primerov prijavljenih in odkritih kaznivih dejanj za 6 (3) 

uradnih oseb, ki so zaposlene v policiji. Primeri so bili odstopljeni v obravnavo posebnemu 

oddelku specializiranega državnega tožilstva. Ovadeni policisti službujejo na različnih enotah 

PU Koper. 

V letu 2018 je bilo policistom vročenih 8 (5) pisnih opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o 

zaposlitvi zaradi krivdnih razlogov, izrednih odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni bilo. 

V letu 2018 je bila brezplačna pravna pomoč dodeljena 3 (2) policistom. 

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. Posebno pozornost smo namenjali tudi IT opremi 
za obdelavo migrantov. 
 
Na področju telekomunikacij smo izvajali potrebno konfiguriranje, optimiziranje in nadgradnjo 
fiksnega govornega omrežja ter vzdrževanje mobilnega govornega omrežja. 
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Na področju tehničnega varovanja in video nadzornih sistemov smo izvajali vzdrževanje in 
servise. Na vseh objektih PU Koper smo poenotili sistem kontrole pristopa. 
 
V letu 2018 smo namestili nove brezžične dostopovne točke na policijski upravi in dveh 
policijskih postajah, na PU Koper zamenjali mrežna stikala in usmerjevalnik ter nadgradili 
telefonsko centralo. 

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve 

PU Koper ima sistemiziranih 1267 (1264) delovnih mest, od tega 1130 (1127) uradniških 
delovnih mest, od katerih je 1014 (988) uniformiranih in 116 (139) neuniformiranih policistov ter 
137 (137) strokovno tehničnih delovnih mest. Zasedenih delovnih mest je 887 (906), od teh 771 
(792) uradniških delovnih mest, od katerih je 672 (673) uniformiranih policistov in 99 (119) 
neuniformiranih policistov ter 116 (114) delovnih mest brez statusa policista. Zasedenost je 
znašala 70 % (71,7 %)  
 
Novo zaposlenih je bilo 10 (22) javnih uslužbencev, in sicer 5 višjih policistov 2. generacije VPŠ, 
1 kriminalistični inšpektor specialist SKP, 1 višji policist v OIT, 1 policist SR – NDM,  2 strokovno 
tehnična javna uslužbenca, od teh 1 pripravnik.  Delovno razmerje je prenehalo 23 (23)   javnim 
uslužbencem, od tega  22 (20) policistom. Beležimo 9 (11) upokojitev policistov, 9 (7) 
sporazumnih odpovedi policistov, 1 iztek (0) pogodbe o zaposlitvi kandidatu za policista za 
varovanje zunanje meje Evropske unije, 1 premestitve policista v drug organ, 2 (1) smrti 
policistov in 1 invalidsko upokojitev strokovno tehničnega uslužbenca.   
 
Poleg zgoraj naštetih prenehanj je bilo realiziranih še 5 (2) premestitev policistov izven PU 
Koper, in sicer 3 na PU Maribor, 1 na PU Ljubljana in 1 na UKP GPU. Zaradi opravljanja del in 
nalog na morju, enako kot v letu 2017, tudi v 2018 kadrovsko pomoč še vedno nudijo 3 policisti 
iz drugih PU. Na PU Nova Gorica je bil začasno premeščen 1 policist, in sicer zaradi 
nadomeščanja odsotnega pomočnika komandirja, prav tako smo v sodelovanju z isto upravo 
izvedli 1 premestitev policistov z medsebojno zamenjavo.  
Na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo s strani osebnih zdravnikov javnih 
uslužbencev vloženih 10 (11) predlogov za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja: 3 je 
bila priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do premestitve oz. dela na istem delovnem 
mestu z omejitvami, 2 je bila priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do dela na istem 
delovnem mestu s krajšim delovnim časom, 1 je bila invalidnost potrjena, 1 je bil invalidsko 
upokojen, 2 invalidnost ni bila priznana in v 1 primeru postopek še ni zaključen.  
 
V sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu UOK, je bilo izpeljano cepljenje proti 
klopnemu meningoencefalitisu, hepatitisu B in hepatitisu A. Prav tako so bili v sodelovanju z 
omenjeno službo izvedeni usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi 3 (21) 
uslužbencev, ki so jim zdravniška spričevala potekla, 12 (15) kontrolnih pregledov, 20 (12) 
izrednih pregledov in 17 (34) pregledov uslužbencev – pripadnikov oz. kandidatov za delo v 
PPE, od tega jih je bilo 15 (16) napotenih tudi na obremenilno testiranje. Poleg tega je bilo 189 
(241) uslužbencev napotenih na usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled k zunanjima 
izvajalcema.  
 
Pri delu se je poškodovalo 46 (31) uslužbencev. Največ poškodb se je zgodilo pri intervencijah 
in pri PPSA.   
 

Na PMP Dragonja so bile s strani zunanjega izvajalca (v sodelovanju s Službo za varnost in 

zdravje pri delu, UOK) opravljene meritve plinov in ostalih emisij v enoti. 
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2.2.11 Izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje  

Usposabljanja so v letu 2018 potekala skladno z Načrtom izpopolnjevanj in usposabljanj v 

Policiji za leto 2018. 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 370,60 

evrov. 

Skladno z letnim načrtom in mesečnimi plani dela smo izvedli 16 različnih lastnih oblik 

usposabljanj, in sicer v 31 izvedbah, ki smo jih načrtovali glede na ugotovljene potrebe in 

izražene želje posameznih policistov in vodij NOE ter PP. 

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  

Na proračunski postavki 5572 (redni materialni stroški) smo v letu 2018 porabili skupaj 
1.730.102,24 evrov (vključno s projekti), kar predstavlja 102,06 % porabo glede na planirana 
sredstva. Večina sredstev je porabljena za prevozne stroške in storitve, sledijo stroški energije, 
komunalnih storitev in komunikacij, stroški najemnin in stroški pisarniškega in splošnega 
materiala ter stroški tekočega vzdrževanja.  

 

Na proračunski postavki 5861 (mejni prehodi na zunanji meji) smo porabili 259.175,17 evrov kar 
predstavlja 92,56 % porabo planiranih sredstev. 
 
Na proračunski postavki 0139 (prehrana, gostinske storitve - lastna dejavnost) smo konec leta 
2018 zabeležili višek sredstev lastne dejavnosti v višini 10.953,70 evrov. Od tega smo 7.752,19 
EUR rezervirali za plačilo računov v letu 2019, ki se nanašajo na december 2018. Znesek 
3.201,51 EUR pa predstavlja presežek prihodkov nad odhodki na PP 0139. 
 

Po najboljših močeh smo skrbeli za vzdrževanje opreme in objektov, vsem enotam pa poskušali 

pravočasno zagotavljati potrebna materialno tehnična sredstva in opremo. 

 

V okviru nujnih investicij smo porabili 84.149,04 evrov in pri tem izvedli vse nujne, že vnaprej 

planirane aktivnosti (zamenjava vrat in žlebov na PP Ilirska Bistrica, izdelava nadstreška na 

PPVSP in SKP ter vgradnja okna sanitarij na PPVSP). Poleg tega smo izvedli tudi investicije, ki 

jih vnaprej ni bilo mogoče planirati, so bile pa nujne (zamenjava klimatskih naprav, sanacija 

ladijskega splava ter sanacija prostorov za obravnavo migrantov na PP Ilirska Bistrica). 

 

V drugi polovici leta 2018 je bila s strani Službe za notranjo revizijo izvedena redna notranja 

revizija pravilnosti in smotrnosti finančnega poslovanja Policijske uprave Koper. 

 

Novembra smo dokončno izpraznili objekt bivše Policijske uprave Postojna in ga konec meseca 

predali novemu upravljalcu, Ministrstvu za javno upravo. 

 

V letu 2018 smo prejeli 12 novih vozil, od tega 6 osebnih civilnih vozil, 4 terenska vozila in 2 

intervencijski vozili. 
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2.2.13 Mednarodno sodelovanje  

Mednarodno sodelovanje je potekalo tako na bilateralni ravni s predstavniki hrvaških in 

italijanskih varnostnih organov kot na multilateralni ravni, predvsem preko agencije FRONTEX. 

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 SUP in SKP PU Koper ter Squadro Mobile Trst, Settore di 

Polizia di frontiera Trst ter Guardia di Finanza Trst. Sodelovanje je potekalo tako v okviru 

izvajanja skupnih kriminalističnih preiskav, izmenjave podatkov o potovanjih skupin navijačev, 

javnih zbiranj v bližin državne meje ter v drugih primerih na podlagi dnevne izmenjave zaprosil 

in odgovorov. Na lokalni ravni je sodelovanje potekalo predvsem med PPIU Koper z mejno 

policijo z Opčin, PPOP Koper z pomorsko policijo iz Trsta ter PP Koper z komisariatom iz Milj. 

Sodelovanje z agencijo Frontex je potekalo tudi preko sodelovanja PPOP Koper in SUP PU 

Koper v projektu EUROSUR ter preko napotitve policistov PU Koper na skupne operacije v tujini 

(Italija, Hrvaška, Bolgarija in Madžarska). Sodelovanje s sosednjimi tujimi varnostnimi organi 

ocenjujemo kot dobro. 

2.2.14 Odnosi z javnostmi  

Sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi novinarji je tradicionalno dobro. Aktivno sodelujemo 

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. Lani smo v javnost posredovali približno 100 različnih 

preventivnih sporočil, na to temo pa smo dali tudi veliko izjav. Skupaj smo dali za radije in 

televizije več kot 220 izjav. Posneli smo preventivne spote, ki so jih na radiu predvajali celo 

turistično sezono. Udeležili smo se mednarodnega zaposlitvenega sejma v Kopru, kjer smo 

predstavili delo policije in možnosti zaposlitve, glede zaposlovanja pa smo aktivno komunicirali 

tudi z lokalnimi mediji, šolami in Centri za socialno delo. Sodelovali smo z različnimi vrtci in 

šolami, kjer smo predstavljali poklic policista, vključili smo se tudi v druge, večje preventivne 

aktivnosti. Sodelovali smo na različnih sejmih in aktivnostih, ki so jih organizirali drugi subjekti. 

 

Konec novembra 2017 smo odprli Facebook stran Policijska uprava Koper in se tako aktivno 

vključili v komuniciranje na družbenih omrežjih. Lani smo objavili več kot 200 sporočil in 

obvestil, predvsem so bila obvestila s preventivnimi in operativnimi vsebinami. To so dejansko 

direktna obvestila za javnost. Objavili smo tudi 20 posnetkov, ki smo jih naredili sami. Objave so 

dosegle največ 150.000 oseb (največ posnetek pobeglega motorista). Sicer pa so najbolj 

spremljane teme operativne informacije, iskanje pogrešanih oseb, nove uniforme, policisti, ki 

rešujejo življenja, hujše prometne nesreče … Facebook stran Policijske uprave Koper ima več 

kot 5200 sledilcev. 
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Lani smo prejeli 42 zahval policistom, ki so nam jih poslali občani, zunanje institucije in različna 

podjetja. Direktor PU Koper pa je sodelavce več kot desetkrat pisno javno pohvalil za zgledno 

opravljeno delo. 

 

2.2.15  Dejavnost specializiranih policijskih enot 

Posebna policijska enota 

Za neposredno izvajanje nalog policije je bila posebna policijska enota (PPE PU KP) sklicana 

osem krat. Od tega tri krat za izvajanje nalog na območju naše PU in v petih primerih za pomoč 

drugim PU. V skladu s programi usposabljanj PPE PU KP smo izvedli šest usposabljanj in se 

udeleževali usposabljanj, ki jih organizira in izvaja GPU. Tudi v letu 2018 smo se srečevali s 

podobno dinamiko izstopov in vstopov v enote kot v preteklih letih. Prošenj za izstop iz PPE PU 

KP smo v letu 2018 prejeli več od realiziranih izstopov. Z usposabljanji pripadnikov enote in 

ustreznim upravljanjem glede izstopov in vstopov v enoto sledimo zagotavljanju ustrezne 

usposobljenosti in pripravljenosti enote za opravljanje najzahtevnejših nalog.  

 

Službeni psi 

Upoštevajoč problematiko povezano z varovanjem državne meje, je bilo v letu 2018 prilagojeno 

tudi delo policistov s Policijske postaje vodnikov službenih psov (PP VSP). Policisti s psi za 

splošno uporabo so v večjem obsegu naloge izvajali tako na zunanji meji s Hrvaško  kot tudi na 

notranji meji z Italijo. Večina oseb, ki je nezakonito vstopala v Slovenijo, je bila namreč 

namenjena proti notranji meji z Italijo. Policisti s psi za specialistično uporabo (iskanje 

prepovedanih drog) so naloge pretežno izvajali na mejnih prehodih s Hrvaško. V času poletne 

turistične sezone in med vikendi, ko se poveča število javnih prireditev na prostem in v 

gostinskih lokalih, smo vodnike s psi za splošno uporabo usmerjali na območja, kjer so ta javna 

zbiranja potekala.  

V letu 2018 smo na tem področju dela izvajali tudi aktivnosti, ki izhajajo iz akcijskega načrta za 

odpravo pomanjkljivosti ugotovljenih v nadzoru Ministrstva za notranje zadeve. V skladu z 

akcijskim načrtom smo policiste PP VSP v večjem obsegu napotovali na obravnavo prekrškov v 

povezavi z Zakonom o zaščiti živali in samostojno obravnavo drugih prekrškov. Tudi statistični 

podatki kažejo porast samostojno in celovito obravnavanih prekrškov s področja javne varnosti. 

Policisti se redno udeležujejo skupnih vaj v enoti in v Policijski akademiji. Ob koncu leta so bili v 

enoti trije policisti brez službenega psa. Dva psa sta bila v letu 2018 zaradi starosti odpisana. V 

letu 2018 smo v enoto prejeli enega izšolanega psa za splošno uporabo in enega mladička, ki je 

v procesu šolanja. Tudi sicer se glede psov soočamo z visoko starostjo psov od osem do deset 

let starosti. Posledično je potrebno pogosto vaje in izvajanje nalog prilagajati starosti psom, 

pojavljajo se zdravstvene težave psov. Glede na dejstvo, da smo na PU Koper soočeni s 

specifično problematiko glede varovanja državne meje in  javnih zbiranj, je potrebno vložiti vse 

napore, da bo ustrezno potekalo nadomeščanje starih psov z mlajšimi in da se policistom brez 

psa čim hitreje zagotovi nove pse. 

       po pooblastilu direktorja 

       Tomaž Čehovin 

       vodja Sektorja uniformirane policije 

       višji samostojni policijski inšpektor I 
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Priloge: 

- priloga 1: Statistični podatki 

 

 


