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ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE

Na območju PU Koper beležimo upad števila obravnavanih kaznivih dejanj, saj smo v letu 2019
obravnavali 3.860 kaznivih dejanj (4.154), kar predstavlja najnižje število obravnavanih kaznivih
dejanj od leta 2010. Preiskanost kaznivih dejanj ostaja na lanskoletni ravni in je 49 %. Z lastno
dejavnostjo je bilo odkritih približno enako število kaznivih dejanj kot v preteklih letih in znaša 16
%.
Obravnavali smo uboj in poskus uboja ter dva umora, od katerih je bil en umor izvršen v zadnjih
decembrskih dneh 2018. Kaznivi dejanji uboja sta preiskani, medtem ko sta kaznivi dejanji
umora še nepreiskani. Preiskanost premoženjske kriminalitete v letu 2019 je 29,9 %. Izstopajoči
so bili napadi na bankomate na območju Divače, Pobegov, Senožeč in Komna.
Leto so zaznamovala tudi številna kazniva dejanja, povezana s tihotapljenjem ilegalnih
migrantov iz Hrvaške preko Slovenije v Italijo. Na našem območju so bili prijeti osumljenci dveh
kriminalnih združb, prav tako je bilo prijetih več prevoznikov in drugih osumljencev, ki so
organizirano oz. samostojno tihotapili ilegalne prebežnike preko ozemlja naše države. Zoper
veliko večino osumljencev je bil odrejen pripor. V sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in
uslužbenci FURS smo v treh ločenih kriminalističnih preiskavah zasegli velike količine
prepovedanih drog heroin in GBL.
Obravnavali smo tudi osumljenca, ki je v daljšem časovnem obdobju od leta 2011 dalje, izvršil
več kaznivih dejanj napada na informacijski sistem in druga kazniva dejanja na način, da je kot
serviser računalniške opreme svojim strankam nameščal zlonamerne kode in jih kasneje
izsiljeval za plačilo v kripto valutah.
Na področju obravnave prekrškov po splošnih policijskih nalog je bilo v letu 2019 ugotovljenih in
obravnavanih za 6 % več prekrškov kot leto prej, ter 20 % več prekrškov s področja Zakona o
varstvu javnega reda in miru. Predvsem so policisti ugotovili več prekrškov z lastno aktivnostjo.
Pri tem je potrebno upoštevati, da je v letu 2018 potekala dolgotrajnejša stavka policistov, ki je
vplivala na delo s tega področja dela. Policisti so naloge izvajali tudi na številnih javnih
prireditvah (preko 700 tovrstnih javnih prireditev) in 30 javnih shodih. V devetih primerih so na
športnih javnih prireditvah nudili pomoč organizatorju pri vzdrževanju reda ob sklenitvi
ustreznega soglasja. Množičnih kršitev ali kršitev, kjer javnega reda in miru na javnih prireditvah
ne bi bilo mogoče takoj vzpostaviti, v letu 2019 nismo obravnavali. Izvedene so bile številne
aktivnosti v postopkih načrtovanja javnih zbiranj in zagotavljanja ustreznih ukrepov za varno
izvedbo teh dogodkov.
V letu 2019 smo obravnavali 1330 (1348) prometnih nesreč. V teh prometnih nesrečah je 12
(11) oseb umrlo, 65 (81) se jih je hudo telesno poškodovalo in 437 (512) se jih je lažje telesno
poškodovalo. Značilnost leta 2019 je, da se je od 12 prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar 6
zgodilo na cestah nižjega ranga in sicer na regionalnih cestah I., II reda in mestnih ulicah.
Ugotovljenih je bilo 17 911 (13 792) kršitev cestno prometnih predpisov.
V letu 2019 se je nadaljeval pritisk nedovoljenih migracij na zunanji meji z Republiko Hrvaško,
število obravnavanih ilegalnih migrantov se je povečalo na 5414 (4320) oziroma za 25,3 %
več. Prav tako se je povečalo število zavrnjenih tujcev pri vstopu v državo na 1013 (849), to je
za 19,3%. Vsakodnevno smo se ukvarjali z mejnimi incidenti na morju ter vplutji hrvaških ribičev
v slovensko morje. Do konca leta smo obravnavali 2085 (1661) mejnih incidentov. Dodatno smo
obravnavali tudi 386 (245) prekrškov storjenih s strani hrvaških ribičev, ki so izvajali ribolov v
slovenskem morju.
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Tekom celega leta 2019 smo vsem policijskim enotam in službam redno zagotavljali vsa
potrebna tehnična sredstva in jim nudili logistično podporo. Ob tem je potrebno poudariti, da
smo poslovali racionalno in skladno s predpisi.
Na delo PU Koper vpliva tudi kadrovska problematika, ki je vsako leto večja. Na začetku leta
2019 (na dan 1. 1. 2019) je bilo v Policijski upravi Koper zaposlenih 884 javnih uslužbencev (na
podlagi kadrovskega razreza na začetku leta dovoljenih 914), medtem ko je konec leta 2019 (na
dan 31. 12. 2019) zaposlenih 876 javnih uslužbencev (na podlagi kadrovskega razreza na
koncu leta dovoljenih 915 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
2.1
2.1.1

DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH
TEMELJNE DEJAVNOSTI
Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete

PU Koper je v letu 2019 obravnavala 3.462 kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete.
S področja krvnih deliktov smo v letu 2019 obravnavali uboj in poskus uboja. Obe, med seboj
nepovezani kaznivi dejanji, sta se zgodili na območju Postojne. V prvem primeru je občanka iz
Postojne vzela življenje svojemu izven zakonskemu partnerju. V drugem primeru je
oškodovanca na njegovem domu z nevarnim orodjem napadel znanec in ga poskušal ubiti.
Osumljenka in osumljenec sta bila s kazensko ovadbo privedena na zaslišanje k
preiskovalnemu sodniku, ki je zoper oba, na predlog državnega tožilca, odredil pripor. V
preteklem letu smo na pristojno državno tožilstvo podali tudi kazensko ovadbo zoper
neznanega storilca za kaznivo dejanje umora, ki se je zgodil zadnje decembrske dni 2018 na
območju Izole. Kaznivo dejanje še ni preiskano, zato se preiskava nadaljuje tudi v letu 2020.
Drugi umor se nanaša na pogrešanega državljana Slovenije iz meseca novembra, ko je neznani
storilec na območju Ankarana žrtev najprej ugrabil, nato pa umoril in truplo zakopal na območju
Kranja. Tudi ta preiskava še poteka.
Preiskanost premoženjske kriminalitete v letu 2019 je 29,9 %. Izpostaviti je potrebno uspešno
preiskan napad na bankomat v Divači in Pobegih, v zvezi s katerima je bil prijet državljan Srbije.
Osumljenec je bil kazensko ovaden, na predlog državnega tožilca mu je bil odrejen pripor.
Glede na obravnavo več tovrstnih kaznivih dejanj na našem območju še zbiramo obvestila za
neraziskana kazniva dejanja. V mesecu avgustu smo v Portorožu obravnavali rop, izvršen nad
delavcem zlatarne. Storilci so bili v celoti identificirani in kazensko ovadeni na pristojno državno
tožilstvo, zoper njih pa je razpisano iskanje. Uspešno smo preiskali tudi rop, izvršen nad delavci
bencinskega servisa v Povžanah. Neposredno po izvršenem kaznivem dejanju so bili vsi trije
storilci prijeti na območju Postojne. Preiskovalni sodnik je na predlog državnega tožilca za vse
tri odredil pripor. V celotnem letu smo obravnavali 14 ropov, večina teh na škodo fizičnih oseb.
Obravnavan je bil rop, ki je bil izvršen v upravni stavbi avtokampa v Ankaranu in v katerem so
storilci s kraja odnesli večjo vsoto denarja. V tem primeru preiskava še vedno intenzivno poteka
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v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi. Marca 2019 smo obravnavali tatvino tovornega vozila
in polpriklopnika na Serminu. Ukradeno tovorno vozilo in polpriklopnik sta bila najdena, in sicer
v Italiji in na Madžarskem, storilec pa je bil kazensko ovaden. V letu 2019 so bile preiskane še 3
klasične goljufije, pri čemer je nastala velika materialna škoda. Tekom celotnega leta je PU
beležila vlomne tatvine, katerih predmet napada so bili objekti bencinskih servisov, kjer so
storilci ukradli večje zaloge cigaret. Preiskave še vedno potekajo. Velikih tatvin je bilo na
celotnem območju PU Koper obravnavanih skupno 585, od teh 189 v stanovanje in
stanovanjske hiše.
Na področju kaznivih dejanj storjenih zoper zakonsko zvezo, družino in otroke smo se
najpogosteje srečevali s kaznivimi dejanji nasilja v družini in kaznivimi dejanji zanemarjanja
mladoletne osebe in surovega ravnanja.
Trend kaznivih dejanj z elementi organizirane kriminalitete je bil tudi v letu 2019 visok, v
primerjavi z letom 2018. Poudariti je potrebno, da naša policijska uprava v primerjavi z ostalimi
policijskimi upravami že več let zapored izstopa po številu obravnav kaznivih dejanj z elementi
organizirane kriminalitete.
PU Koper ostaja ena od najbolj obremenjenih policijskih uprav na področju kaznivih dejanj
tihotapstva ilegalnih prebežnikov, saj smo v preteklem letu zaznali 37,4 % vseh tovrstnih
kaznivih dejanj v državi. Glede na preteklo leto smo v letu 2019 ponovno zabeležili ponoven
porast teh kaznivih dejanj, in sicer za 49 %. V kolikor gledamo samo obravnavana kazniva
dejanja po členu 308/III-VI KZ-1 pa smo na naši policijskih upravi zaznali kar 39 % teh dejanj v
državi. Povečano zaznavanje teh kaznivih dejanj gre pripisati izvedbi dveh 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 naše policijske
uprave, kot tudi širše v Sloveniji. V letu 2019 je bilo privedenih na zaslišanje k preiskovalnemu
sodniku Okrožnega sodišča v Kopru kar 164 osumljencev kaznivih dejanj po 308. členu KZ-1 in
gre v primerjavi z letom 2018 za kar 53 % povečanje. Po zaslišanju je bil zoper 152
osumljencev odrejen pripor, kar pomeni povečanje v primerjavi z letom 2018 za kar 56 %.
Na področju trgovine z ljudmi so bila obravnavana štiri kazniva dejanja s področja zlorabe
prostitucije. Padec števila kaznivih dejanj je bil zaznan na področju ponarejenega denarja in
tihotapstva.
Na področju organizirane kriminalitete beležimo večjo problematiko kaznivih dejanj s področja
prepovedanih drog, število zaznanih prekrškov pa je primerjalno s preteklim letom nekoliko
padlo. V letu 2019 smo zaznali in obravnavali 142 (92) kaznivih dejanj s področja zlorabe
prepovedanih drog. Izpostaviti velja tri obsežnejše mednarodne kriminalistične preiskave. V
dveh kriminalističnih preiskavah so bile v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in FURS prijeti
člani kriminalnih združb in zasežena prepovedana droga heroin v količini 302 kg in 730 kg. V
tretji kriminalistični preiskavi pa je bilo v sodelovanju s FURS zasežena večja količina
prepovedane droge GBL. V letu 2019 smo obravnavali devet zastrupitev s prepovedanimi
drogami, v dveh primerih sta osebi umrli.
Na področju problematike nedovoljene trgovine z orožjem smo obravnavali 5 kaznivih dejanj.
Poleg tega smo obravnavali 23 kaznivih dejanj izsiljevanja in 182 kaznivih dejanj groženj. Rahel
porast beležimo pri obravnavi kaznivih dejanj povezanih z napadi na uradno osebo in
preprečitve uradnih dejanj.
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Na področju gospodarske kriminalitete in korupcije smo zabeležili 15 % padec obravnavanih
kaznivih dejanj 398 (468). Delež gospodarske kriminalitete je znašal 10,3 % (11,3 %) celotne
kriminalitete na policijskih upravi.
Nekoliko je upadla tudi materialna škoda, ki je bila posledica storitve gospodarskih kaznivih
dejanj, iz 8.656.700 evrov v letu 2018 na 8.520.100 evrov v letu 2019. Največja materialna
škoda je bila posledica kaznivih dejanj davčne utaje, ki so bila v letu 2019 v porastu. Večina teh
kaznivih dejanj se je nanašala na utajo DDV, kjer so kot storilci nastopali tuji državljani, kot
zastopniki pravnih oseb iz Slovenije in tujine. Poleg teh so bila v porastu tudi kazniva dejanja
zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti ter tipična korupcijska kazniva dejanja in kazniva dejanja z elementi korupcije. Pri
tem smo obravnavali več primerov zlorab tehničnih preglednikov vozil, ki so lažno potrjevali
opravo tehničnih pregledov vozil. Policijske postaje so na področju gospodarske kriminalitete
zabeležile le manjšo rast kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavce in kaznivih dejanj
goljufije pri gospodarskem poslovanju. Ostala gospodarska kazniva dejanja, ki so v pristojnosti
policijskih postaj, so bila v upadu. Prav tako so bila v rahlem upadu kazniva dejanja pranja
denarja, katerih osumljenci so bili pretežno tuji državljani in tudi kazniva dejanja, za katera so
odgovorne pravne osebe. Obravnavanih je bilo 68 (88) takih kaznivih dejanj.
Na PU Koper je bilo v letu 2019 v upadu tudi število zaključenih finančnih preiskav. Teh je bilo
25 (47). Padec zaključenih finančnih preiskav je logična posledica upada števila obravnavanih
kaznivih dejanj. V okviru zaključenih finančnih preiskav so bile na pristojno državno tožilstvo
podane 4 pobude za začasno zavarovanje protipravne premoženjske koristi in 23 poročil o
zaključenih finančnih preiskavah.
Pri preiskovanju kaznivih dejanj računalniške kriminalitete je bilo obravnavanih 49 kaznivih
dejanj, kar predstavlja 72,4 % porast. Večino teh kaznivih dejanj je obravnaval Sektor
kriminalistične policije. Slednje je posledica zaključka policijske preiskave zoper znanega
storilca, zaradi česar je tudi preiskanost kaznivih dejanj računalniške kriminalitete zelo visoka,
88 %. V konkretnem primeru je osumljenec z območja Občine Piran v daljšem časovnem
obdobju od leta 2011 dalje izvršil več kaznivih dejanj napada na informacijski sistem,
prikazovanja, izdelave, posest in posredovanje pornografskega gradiva in kaznivo dejanje
izsiljevanja s tem, da je kot serviser računalniške opreme svojim strankam nameščal
zlonamerne kode in jih kasneje izsiljeval za plačilo v kripto valutah.
V zvezi z izvajanjem postopkov digitalne forenzike je bilo v delo sprejetih 383 (328) zaprosil
policijskih enot, kar predstavlja 17 % porast zaprosil za izvajanje postopkov. V teh postopkih je
bilo v delo prejetih skupno 1.579 (1.268) različnih elektronskih naprav, od katerih 80 %
predstavljajo mobilne naprave. Porast sprejetih elektronskih naprav je v večini posledica
povečanega števila kaznivih dejanj povezanih s tihotapljenjem ilegalnih prebežnikov, kjer
komunikacijska sredstva predstavljajo enega glavnih dokazov v postopku.

2.1.2

Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in
premoženja

Policisti PU Koper so v letu 2019 obravnavali skupaj 2.762 kršitev s področja javnega reda, kar
je 6 % več kot leto poprej. Od tega je bilo s področja Zakona o varstvu javnega reda in miru
(ZJRM-1) obravnavanih 1. 298 prekrškov. Ugotovljenih in obravnavanih je bilo za 20 % več
prekrškov po ZJRM-1. Porast gre pripisati predvsem dejstvu, da je v letu 2018 potekala stavka
policistov, ki je tedaj vplivala na manjšo zaznavnost in samoiniciativnost pri odkrivanju
prekrškov in pregonu kršiteljev. Največji delež prekrškov po ZJRM-1 predstavljajo prekrški po 1.
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odstavku 6. člena (nasilno in drzno vedenje). Teh je bilo 440. Sledijo prekrški po 4. odstavku 6.
člena (kvalificirana oblika prekrškov iz sorodstvenega razmerja). Teh so policisti obravnavali
194 in so v 20 % porastu glede na preteklo leto.
Med kršitvami iz drugih predpisov s področja splošne varnosti je največji delež ugotovljenih
kršitev po Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1). Policisti so ugotovili in izvedli prekrškovne
postopke za kar 387 kršitev. Obseg ugotovljenih kršitev je pripisati usmerjenemu poostrenemu
nadziranju gostiteljev po ZPPreb-1 in tujcev, ki niso opravili zakonskih obveznosti glede prijave
prebivališča. Sledi Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami z 288 prekrški,
Zakon o zaščiti živali z 102 prekrški in Zakon o orožju z 84 ugotovljenimi prekrški.
Načrtovane naloge iz letnega načrta za 2019 smo realizirali. Na območju PU Koper so potekale
številne množične javne prireditve. Policisti so policijske naloge v skladu z Zakonom o javnih
zbiranjih izvajali na kar 719 javnih prireditvah in 30 javnih shodih. V devetih primerih so policisti
nudili pomoč organizatorjem na športnih javnih prireditvah na podlagi predhodno sklenjenega
soglasja – na nogometnih, rokometnih in košarkarskih tekmah. Množičnih kršitev ali kršitev, kjer
javnega reda in miru ne bi bilo mogoče zagotoviti, na javnih zbiranjih nismo obravnavali. Z
različnimi organizacijskimi ukrepi smo zagotavljali čim večjo prisotnost policistov na javnih
zbiranjih. Območne policijske postaje so aktivno sodelovale v postopkih izdaje dovoljenj na
upravnih enotah in predlagale potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti. Na javnih prireditvah,
kjer smo nudili pomoč organizatorju pri vzdrževanju javnega reda, smo izrekli tri prepovedi
udeležbe na športnih prireditvah. V dveh primerih na obalnem rokometnem derbiju med RK
Koper in RK Izola.
Policisti so zaradi iskanja pogrešanih oseb izvedli 31 iskalnih akcij. Večinoma gre za ostarele in
bolne osebe. Število teh primerov je po letu 2014 naraslo za skoraj 100 % in je v zadnjih petih
letih na podobni ravni. V letu 2019 smo nudili pomoč – policijsko asistenco upravičencem v 97
primerih. V 95 primerih je bila ta pomoč nudena zdravstvenemu osebju pri prisilni hospitalizaciji
oseb.

2.1.3

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa

V letu 2019 smo obravnavali 1330 (1348) prometnih nesreč. V 12 (10) prometnih nesrečah je
umrlo 12 (11) oseb, 65 (81) oseb je bilo hudo telesno poškodovanih, lahko telesno
poškodovanih pa je bilo 437 (512). Značilnost leta 2019 je, da se je od 12 prometnih nesreč s
smrtnim izidom, kar 6 zgodilo na cestah nižjega ranga, in sicer na regionalnih cestah I., II reda
in mestnih ulicah.
Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom se je zgodilo v občini Postojna, in sicer 4, v občini
Koper pa 3 nesreče. Med mrtvimi so izstopali vozniki enoslednih vozil, in sicer jih je umrlo 5, od
tega 3 vozniki motornih koles in po 1 voznik kolesa in mopeda. Po številu mrtvih so izstopali tudi
pešci, saj so 3 umrli. Najpogostejši vzrok med smrtnimi prometnimi nesrečami je bila
neprilagojena hitrost, in sicer v 5 primerih, nato sledita stran vožnje v 3 primerih in izsiljevanje
prednosti v 2 primerih. Delež alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesrečah je v letu
2019 znašal 25.0 % (18,2 %). Stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih smrtnih prometnih
nesreč je znašala 1.71 (1,50) g/kg.
Največje varnostne tveganje na cesti R2-409 Bivje – Planina predstavljajo vozniki motornih
koles, predvsem zaradi množičnosti in načina vožnje. V letu 2019 so bili v prometnih nesrečah
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udeleženi 103 (102) motoristi. Število umrlih je bilo lani izpod petletnega povprečja, ki znaša 4,
saj so umrli 3 motoristi, hudo telesno poškodovanih jih je bilo 17 (15) in lažje telesno
poškodovanih je bilo 44 (56). Še pred turistično sezono smo skupaj s DARS-om v Postojni
izvedli 4 večje preventivne aktivnosti, ki so bile usmerjene v to populacijo voznikov. Odziv
motoristov je bil izredno dober in se je učnih delavnic (teorija in praksa na poligonu) udeležilo
več kot 100 motoristov.
V vseh prometnih nesrečah je bilo 142 (155) povzročiteljev pod vplivom alkohola. Povprečna
stopnja alkoholiziranosti je bila 1.53 (1,44) promila.
V letu 2019 smo ugotovili 17 911 (13.792) kršitev cestno prometnih predpisov. Največ kršitev s
področja cestnega prometa so predstavljale kršitve iz Zakona o pravilih cestnega prometa, in
sicer 15.053 (11.855). Številne aktivnosti so bile usmerjene v zagotavljanje kvalitetnega in
učinkovitega izvajanja ukrepov zaradi ugotavljanja hujših kršitev cestnoprometnih predpisov,
tako smo zasegli 387 (272) motornih vozil, odredili 20.719 (14.250) alkotestov in zaradi vožnje
pod vplivom alkohola pridržali 89 (60) oseb. Vrsta nadzorstvenih aktivnosti je bila usmerjena v
problematiko voznikov tovornih vozil na avtocestnem križu in na cesti G1-7 Kozina – MP Starod,
kjer se je promet tovornih vozil po 1. 6. 2019, ko je pričela veljati prepoved vožnje za omenjena
vozila v tranzitu, zmanjšalo za 30 %.
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 32
skupnih nadzorov. V skladu z dogovorom z italijanskimi varnostnimi organi smo izvedli 2 skupna
poostrena nadzora na področju problematike tovornih vozil in enoslednih vozil.

2.1.4

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih

V letu 2019 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 povečalo
za skoraj četrtino, glede na leto 2018, ter je preseglo število 5000. Bistveno se je povečal delež
državljanov Pakistana (za tretjino več kot v letu 2018) in predstavljajo četrtino vseh
obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega prestopa državne meje. Ti, skupaj z državljani ostalih
arabskih držav, predstavljajo tri četrtine vseh obravnavanih oseb. Zmanjšal pa se je 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 smo več poostrenih
nadzorov s kadrovsko pomočjo iz drugih PU, predvsem VPS in policisti konjeniki, okrepili
skupno patruljiranje s SV, okrepili sodelovanje s SENDM ter postavili video nadzorni sistemi.
Vsakodnevno so se izvajale aktivnosti v povezavi z določitvijo meje na morju skladno z
arbitražno sodbo. Tako smo na morju v lanskem letu obravnavali 2085 (1654) mejnih incidentov
ter 388 (234) prekrškov, ki so jih storili hrvaški ribiči. Konstantno so bile angažirane vse
razpoložljive sile PPOP Koper za obvladovanje dogodkov na morju. Pri tem smo se srečevali s
pogostimi okvarami policijskih plovil, kakor tudi s kadrovskimi težavami v skupini za varovanje
državne meje PPOP Koper.
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Državno mejo je na mejnih prehodih v letu 2019 prestopilo za 1,3 % manj 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 povsem neustrezni.
Število tovornih vozil na mejnih prehodih je za 13,3 % manjše kot v letu 2018. Občuten padec
prometa tovornih vozil je na MP Starod za 18,7 % in na MP Jelšane za 17,9 % manj kot leta
2018. Glavni razlog je v dejstvu, da je 1. 6. 2019 pričel veljati spremenjen prometni režim na
cestah Jelšane – Postojna in Starod – Kozina, kateri tranzitni promet tovornih vozil težjih od 7.5t
preusmerja na avtocestni križ. Na MP Dragonja se je promet teh vozil povečal za 3 %.
Na mejnih prehodih smo zavrnili za petino več tujcev kot v letu 2018. Največ je bilo zavrnjenih
drž. Albanije. Najpogostejši zavrnitveni razlog je prekoračeno dovoljeno število dni prebivanja
na območju pogodbenic. Na mejnih prehodih je bilo obravnavanih več oseb zaradi kršitev s
področja orožja, manj oseb zaradi zlorabe listin in prometa s prepovedano drogo ter odkritih
manj ukradenih vozil.
Enote so obravnavale več kršitev po Zakonu o tujcih in 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 več nedovoljenih vstopov. Na
slednje je bistveno vplivalo povečanje nedovoljenih vstopov iz Italije in Avstrije.
Tuji varnostni organi so nam v letu 2019, na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb,
vrnili za polovico manj oseb kot v letu prej, veliko večino italijanski varnostni organi.
Prevladujejo drž. Alžirije, ki so nedovoljeno vstopili iz Hrvaške in tranzitirali preko Slovenije v
Italijo ter tisti, kateri so v Sloveniji prosilci za mednarodno zaščito. Naši policisti pa so tujim
varnostnim organom izročili za 70 % več tujcev kot leto prej. Večina jih je bila vrnjenih na
Hrvaško, sledi vračanje v Italijo, Avstrijo in Madžarsko. 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

Na območju PU Koper je bilo v letu 2019 skupno zabeleženih 101 tranzitov oz. potovanj
varovanih oseb. Ob obiskih varovanih oseb na našem območju smo redno sodelovali z GPU
UPS – CVZ. Vsa varovanja in obiski delegacij, ki so se zadrževale na območju PU Koper, so
potekala skladno z odrejenimi nalogami, pravili in usmeritvami.
Ob potovanjih oz. tranzitu varovanih oseb smo redno spremljali potovanja in po potrebi nudili
pomoč varovanim osebam in spremstvu. Na mejnih prehodih, kjer so varovane osebe prehajale
državno mejo, smo, v skladu z usmeritvami, omogočali t.i. VIP prehode in o tem obveščali
sosednje varnostne organe.
Na območju PU Koper ima prijavljeno prebivališče ena varovana oseba, za katero smo pripravili
in ažurirali oceno ogroženosti in jo posredovali GPU UPS – CVZ. Ocena ogroženosti je bila
ažurirana tudi za objekt italijanskega konzulata, ki se je v Kopru.
Posebnosti oziroma dogodkov, ki bi vplivali na varnost objektov ali varovanih oseb ob njihovem
zadrževanju na območju PU Koper, v letu 2019 nismo obravnavali.
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2.2
2.2.1

DRUGE DEJAVNOSTI
Policijsko delo v skupnosti

Na PU Koper policijsko delo v skupnosti izvajamo v skladu z usmeritvami na vseh področjih
policijskega dela. Poslužujemo se ustaljenih oblik dela v vseh primerih, ko ugotavljamo, da je to
potrebno za učinkovito reševanje varnostnih problemov. Kljub kadrovski podhranjenosti enot
smo različnimi organizacijskimi ukrepi poskušali zagotavljati čim večjo prisotnost in vidnost
policistov v lokalni skupnosti in na terenu.
Policijske postaje pred izdelavo letnih načrtov dela pisno pozovejo lokalne skupnosti oz. občine,
da posredujejo pobude za delo policije v njihovem okolju. Poročila o delu se redno predstavljajo
občinam. Na območju PU Koper skupno deluje 20 posvetovalnih teles.
Policijsko delo v skupnosti smo tudi v letu 2019 dopolnjevali s preventivnimi aktivnostmi.
Policisti in kriminalisti so v 2019 skupno opravili 617 (532) preventivnih dejavnosti na različnih
področjih policijskega dela. S področja preprečevanja kriminalitete je bilo opravljenih 72
aktivnosti, 154 aktivnosti je bilo opravljenih na področju prometne varnosti, 241 na področju
javnega reda in miru, 3 s področja mejnih zadev ter 147 drugih aktivnosti. Policisti in kriminalisti
so tako občanom svetovali na področju premoženjske, mladoletniške, organizirane,
gospodarske in računalniške kriminalitete, na področju med-vrstniškega nasilja in nasilja v
družini. Velik poudarek je bil dan tudi področju osveščanja mladih o nevarnostih, ki jih s seboj
prinašajo družbena omrežja.
Vse policijske enote na PU Koper so v letu 2019 aktivno in redno sodelovale z organi lokalnih
skupnosti (varnostni sosveti ali druga občinska posvetovalna telesa, sodelovanje z mestnim oz.
občinskimi redarstvi), z drugimi državnimi organi (šole, vrtci, okolijski inšpektorat, FURS, CSD,
DARS itd.) ter drugimi nevladnimi organizacijami in društvi.
Delo v skupnosti in preventivne aktivnosti smo, tako kot pretekla leta, časovno prilagajali
posamezni problematiki. Kot vsa pretekla leta smo tudi v letu 2019 največ preventivnih
aktivnosti izvedli za otroke in mladostnike v različnih vzgojno izobraževalnih ustanovah. Policisti
so izvajali projekte "Policist Leon svetuje", "Varno na kolo" in "Varno na poti v šolo in domov".
Sodelovali smo tudi pri aktivnostih, ki so bile izvedene ob "Mednarodnem dnevu boja proti
nasilju nad ženskami".
Delo policistov in možnost zaposlitve v Policiji je bila predstavljana na več prireditvah,
organizirali smo tudi več dnevov odprtih vrat in poklic policista predstavili dijakom srednjih šol.
Inšpektor SUP PU Koper je v sklopu delovne skupine za uvedbo brezpilotnih zrakoplovov v
policijo (projekt se izvaja na državni ravni) sodeloval pri različnih predstavitvah dela policije na
tem področju, med drugim tudi na informativnem dnevu v Policijski akademiji v Tacnu.

2.2.2

Operativno-komunikacijska dejavnost

Obseg klicev na centrali je v petletnem obdobju v rahlem porastu. Čeprav je trend interventnih
dogodkov do leta 2019 v rahlem porastu, se je v letu 2019, napram letu prej, število le teh
povečalo za kar 15,5 %. Vsa leta opažamo porast interventnih dogodkov. Tako kot prejšnja leta,
se je tudi v letu 2019, tako kot v letu 2018, drastično povečalo število interventnih dogodkov s
področja mejnih zadev. V letu 2019 tako napram letu 2018 beležimo 34,6 % porast na področju
mejnih zadev. Od leta 2014 se število interventnih dogodkov na področju mejnih zadev
konstantno povečuje in se je tako, primerjalno z letom 2014, povečalo za več kot 332 %. Poleg
Stran 10 od 17

mejnih zadev tudi na vseh področjih dela v letu 2019 beležimo porast zadev primerjalno z letom
2018, največ pa na področju varstva okolja (36 %), prometne varnosti (16,5 %).
Tako kot prejšnje leto, se je tudi letos povečalo število pomembnih zadev, predvsem mejnih
zadev, za katere je bilo potrebno tudi pisno poročanje. Večjih težav pri napotitvah in poročanju
kljub temu nismo zaznali. Povprečen čas sprejema klicev na številko 113 je bil 6 sekund, s
čimer je dosežen tudi cilj opredeljen v Načrtu dela PU Koper.
V dogovoru s komandirji PP je bilo v letu 2019 organizirano tudi spoznavanja dela Operativno
komunikacijskega centra, katerega se je udeležilo osem (8) policistov različnih policijskih enot in
je trajalo dva delovna dneva.

2.2.3

Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost

Na PU Koper je bilo opravljenih 1380 (1217) ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov. Na
ogledih je bilo zavarovanih 1380 (1027) različnih sledi. Na podlagi zavarovanih sledi je bilo
neposredno identificiranih 124 (152) osumljencev. Fotografiranih je bilo 398 (361) oseb, 397
(366) oseb je bilo daktiloskopiranih, 188 (149) osebam je bil odvzet bris ustne sluznice.
Opravljenih je bilo 399 (382) testiranj prepovedanih drog.
S ciljem izboljšanja dela na področju ogledne dejavnosti je Oddelek za kriminalistično tehniko
izvedel na dveh enotah 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.
Oddelek za državno mejo in tujce je na področju analitske dejavnosti v letu 2019 izdelal štiri
analize tveganja na področju čezmejne kriminalitete in nedovoljenih migracij na območju PU
Koper. Prav tako so bile izdelane štiri 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 2019 so nadzorniki opravili 2 splošna nadzora, in sicer na PMP Dragonja in na PP Koper,
kjer je bilo delo obeh enot ocenjeno z oceno zakonito, strokovno in učinkovito.
Skladno z načrtom izvedbe nadzorov oziroma naknadno sprejetimi odločitvami smo opravili še
6 strokovnih nadzorov in 17 nadzorov nad delom delavcev.
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2.2.6

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov

V skladu z normativno ureditvijo področja smo v letu 2019 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. Policisti PU Koper so v letu
2019 uporabili 929 prisilnih sredstev zoper 477 kršiteljev v 311 primerih. V letu 2019 so policisti
uporabili 39 % več prisilnih sredstev kot v letu 2018. Najpogosteje uporabljena prisilna sredstva
so sredstva za vezanje in vklepanje v 447 primerih in telesna sila v 438 primerih. V letu 2019 so
policisti v 8 primerih uporabili prisilna sredstva za prisilno ustavljanje vozil (v letu 2018 dva krat).
Povečano številu porab prisilnih sredstev na sploh in sredstev za prisilno ustavljanje vozil gre
pripisati povečani problematiki nezakonitega prehajanja zunanje državne meje. Najhujše
prisilno sredstvo – strelno orožje ni bilo uporabljeno. Pri uporabi preostalih prisilnih sredstev je
bilo lahko telesno poškodovanih pet policistov in sedem kršiteljev.
Policisti PU Koper so prostost omejili oziroma pridržanje odredili zoper 4.627 oseb. V večini
primerov (4.048) gre za pridržanja na podlagi 4. alineje 1. odstavka 64. člena Zakona o nalogah
in pooblastilih policije zaradi vračanja tujim varnostnim organom. Po obsegu te problematike se
uvrščamo na drugo mesto med vsemi policijskimi upravami v Republiki Sloveniji (PU Novo
Mesto 5.104 pridržanj). Takšen obseg močno vpliva na izvajanje teh in vseh ostalih policijskih
nalog z vidika uporabe človeških virov, kakor tudi materialnih in organizacijskih vidikov. Navkljub
velikemu številu oseb v policijskih postopkih, smo tem osebam zagotavljali potrebno človekovo
dostojanstvo in njihove človekove pravice ter temeljne svoboščine.
V letu 2019 smo obravnavali 13 napadov na policiste, v petih primerih so bile zoper policiste
izrečene grožnje, v vseh primerih je bila podana ocena o nizki stopnji ogroženosti.

2.2.7

Reševanje pritožb

V letu 2019 je bilo na PU Koper vloženih 38 (48) pritožb. Po delovnih področjih je bilo največ
pritožb s področja zagotavljanja varnosti cestnega prometa 10 (10), javnega reda in miru 16
(12), državne meje in tujcev 5 (3), kriminalitete 3 (3). V pomiritvenem postopku je bilo reševanih
16 (16) pritožb, od tega uspešno zaključenih 12 (12) pomiritvenih postopkov in 4 (4) neuspešno
zaključeni pomiritveni postopki. Pred senatom se je reševalo 9 (8) pritožb, od tega so bile 3 (2)
pritožbe utemeljene. Pri določenih pritožbah je bilo ugotovljeno, da ni bilo pogojev za uvedbo ali
nadaljevanje pritožbenega postopka (zamujen rok, ni šlo za pritožbo, umik pritožbe).
Najpogostejši razlogi za podajo pritožbe so bili nepravilna komunikacija 16 (21), uporaba
pooblastil 12 (17), neukrepanje 8 (9) in uporaba prisilnih sredstev 1 (1).

2.2.8

Notranje preiskave

V letu 2019 je PU Koper zabeležila 7 (5) primerov prijavljenih in odkritih kaznivih dejanj za 6 (6)
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 2019 je bilo policistom vročenih 3 (8) pisnih opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi zaradi krivdnih razlogov, 1 (0) redna in 1 (0) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi.
V letu 2019 policistom ni bila dodeljena brezplačna pravna pomoč.
Stran 12 od 17

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, na VDM Ilirska Bistrica, PPIU Koper, PP Izola, MP Sečovlje, MP
Koper se je vzpostavilo SIP telefonijo. Vzdrževalo se je mobilno govorno omrežje (GSM
vmesniki). Uporabnikom se je nudilo pomoč s tega področja, kot tudi izvedlo posamezne
dodelitve službenih pametnih telefonov glede na realne potrebe.
Na področju tehničnega varovanja in video nadzornih sistemov smo izvajali vzdrževanje in
servise, za potrebe nadzora južne meje se je vzpostavilo videonadzorni center na PP Piran, ki
nadzira mejo s pomočjo treh termovizijskih vrtljivih kamer.

2.2.10

Kadrovske in organizacijske zadeve

PU Koper ima sistemiziranih 1274 (1267) delovnih mest, od tega 1137 (1130) uradniških
delovnih mest, od katerih je 1021 (1014) uniformiranih in 116 (116) neuniformiranih policistov
ter 137 (137) strokovno tehničnih delovnih mest. Zasedenih delovnih mest je 876 (887), od teh
765 (771) uradniških delovnih mest, od katerih je 666 (672) uniformiranih policistov in 99 (99)
neuniformiranih policistov ter 111 (116) delovnih mest brez statusa policista. Zasedenost je
znašala 68,8 % (70 % ). Trenutni kadrovski razrez za PU Koper dovoljuje 915 zaposlitev.
Novo zaposlenih je bilo 30 (10) javnih uslužbencev, in sicer 21 kandidatov za policiste SR NDM, 4 višji policisti 3. generacije kandidatov za policiste VPŠ, 1 vrnitev višjega policista nazaj
na delo, 1 kriminalistični inšpektor specialist SKP, 1 policist SR - NDM, 1 administratorka V in 1
hišnik V. Poleg novih zaposlitev beležimo 2 prihoda javnih uslužbencev iz drugih PU, in sicer na
PMP Dragonja je bil premeščen 1 višji policist PP Nova Gorica in kot direktor uprave je bil
imenovan vodja sektorja NOE PU Ljubljana.
Delovno razmerje je prenehalo 38 (23) javnim uslužbencem, od tega 28 (22) policistom.
Upokojilo se je 7 (9) policistov in 5 (0) strokovno tehničnih uslužbencev, 1 (2) policist je umrl, 2
(0) sta dobila izredno odpoved, 1 (0) kandidatu za policista SR – NDM se je izteka pogodba o
zaposlitvi zaradi neuspešnosti. Imeli smo kar 17 (9) sporazumnih odpovedi policistov in 5 (0)
sporazumnih odpovedi strokovno tehničnih uslužbencev.
Poleg zgoraj naštetih prenehanj je bilo realiziranih še 8 (5) premestitev policistov izven PU
Koper, in sicer 3 na PU Maribor, 4 na PU Celje in 1 na PU Kranj. V sodelovanju s PU Ljubljana
in NOE GPU so bile realizirane 3 premestitve policistov z medsebojno zamenjavo. Zaradi
opravljanja del in nalog na morju, enako kot v preteklih dveh letih, kadrovsko pomoč še vedno
nudijo 3 policisti iz drugih PU.
Na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je bilo s strani osebnih zdravnikov
javnih uslužbencev vloženih 15 (10) predlogov za uveljavljanje pravic iz invalidskega
zavarovanja: 3 je bila priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do premestitve ali dela na
istem delovnem mestu z omejitvami oz. krajšim delovnim časom, 1 invalidnost je bila potrjena, 1
je bil invalidsko upokojen, 6 invalidnost ni bila priznana (pri 4 zdravljenje še ni zaključeno) in v 4
primerih postopek še ni zaključen.
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V sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu UOK je bilo izpeljano cepljenje proti
klopnemu meningoencefalitisu, hepatitisu in tifusu. Prav tako so bili v sodelovanju z omenjeno
službo izvedeni usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi 7 (3) uslužbencev, ki so jim
zdravniška spričevala potekla, 11 (12) kontrolnih pregledov, 8 (20) izrednih pregledov in 5 (17)
pregledov pripadnikov oz. kandidatov za delo v PPE. Vseh 5 (15) je bilo napotenih tudi na
obremenitveno testiranje. Poleg tega je bilo 293 (189) uslužbencev napotenih na usmerjeni
obdobni preventivni zdravstveni pregled k zunanjima izvajalcema.
Pri delu se je poškodovalo 33 (46) uslužbencev. Največ poškodb se je zgodilo v prometnih
nesrečah (11) in pri vadbi PPSA (10).
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.

2.2.11

Izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje

Usposabljanja so v letu 2019 potekala skladno z Načrtom izpopolnjevanj in usposabljanj v
Policiji za leto 2019. Zaposleni so se udeleževali vseh skupnih oblik usposabljanj, ki jih je
organizirala Policijska akademija.
Skladno z letnim načrtom in mesečnimi plani dela smo izvedli 12 različnih lastnih oblik
usposabljanj, in sicer 38, 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 2019 porabili skupaj
1.768.186,81 evrov, kar predstavlja 101,80 % porabo glede na planirana sredstva, ki so v letu
2019 znašala 1.737.000,00 evrov. Skoraj polovica sredstev je bila porabljena za stroške goriva
in stroške vzdrževanja vozil in plovil. Tem stroškom sledijo stroški energije, komunalnih storitev
in komunikacij (24,42 %), stroški pisarniškega in splošnega materiala (9,96 %), stroški najemnin
(9,54 %) ter stroški tekočega vzdrževanja (5,91 %).
V gornje stroške vzdrževanja plovil niso zajeti stroški vzdrževanja plovil P-08 in P-16, saj se
krijejo iz proračunske postavke 140004 – Sklad za notranjo varnost. Le ti so v letu 2019 znašali
195.517,10 evrov.
Na proračunski postavki 5861 (mejni prehodi na zunanji meji) smo porabili 267.111,78 evrov,
kar predstavlja 93,72 % porabo planiranih sredstev.
Na proračunski postavki 1226 – Sredstva z izvajanje temeljne policijske dejavnosti je bilo v letu
2019 porabljeno 198.860,11 evrov, kar predstavlja 148,40 % porabo glede na odobrena
sredstva. Kar 42,49 % je bilo porabljeno za opravljene strokovne preglede in analize krvi in
urina, 35,09 % za vleko in hrambo zaseženih vozil iz naslova cestno prometnih prekrškov, na
stroške refundacij nadomestil plače za pomožne policiste pa odpade 18,73 %.
Na proračunski postavki 1236 – Posebna sredstva za izvajanje kriminalistične dejavnosti znaša
poraba 34.701,63 evrov (odobritev 30.000,00 evrov).
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V letu 2019 je bilo na področju finančno materialnega poslovanja uvedeno nekaj novosti
(uvedba e-poslovanja na področju Nalogov za obračun drugih stroškov dela - NOSD – obračuni
prevajalskega dela; prenos priprave in obračunov potnih nalogov v okviru Frontexa na Policijske
uprave …). Poleg tega je bilo realizirano večje število poračunov plač na podlagi sklepov sodišč
(referenčna obdobja, nadomestila plač za čas neizkoriščenega odmora za malico …).

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.
V letu 2019 je bilo z italijanskimi varnostnimi organi vzpostavljeno mešano patruljiranje ob
skupni državni meji. Intezivno sodelovanje poteka 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. Posneli smo preventivne spote, ki
so jih na radiu predvajali celo turistično sezono. Udeležili smo se sejmov, na katerih 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.
Javnosti smo poslali več kot 70 preventivnih opozoril, sodelovali pa smo tudi na večjih
preventivnih prireditvah, kjer smo bili organizatorji oziroma soorganizatorji. Med temi zagotovo
izstopata Varno poletje in Bogatajevi dnevi v Postojni.
V letu 2019 smo dali približno 200 televizijskih in radijskih izjav.
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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 250 sporočil in obvestil
(leto prej pa okoli 200 sporočil), predvsem so bila obvestila s preventivnimi in operativnimi
vsebinami. To so dejansko direktna obvestila za javnost. Objavili smo tudi 34 (v letu 2018 20
posnetkov), ki smo jih naredili sami. Objave so dosegale do 50.000 oseb. 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 6700 sledilcev.
Prejeli smo 50 pohval in zahval policistom (leto prej 42), ki so nam jih poslali občani, zunanje
institucije in različna podjetja. Direktor PU Koper pa je sodelavce več kot štirinajstkrat (v letu
2018 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
17 krat. Od tega 13 krat za izvajanje nalog na območju naše PU in v štirih 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 2019 smo se srečevali s
podobno dinamiko izstopov in vstopov v enote kot v preteklih letih. Prošenj za vstop v PPE PU
KP smo v letu 2019 imeli več od izstopov. Z usposabljanji pripadnikov enote sledimo
zagotavljanju ustrezne usposobljenosti in pripravljenosti enote za opravljanje najzahtevnejših
nalog.
Službeni psi:
V letu 2019 je bilo delo Policijske postaje vodnikov službenih psov (PP VSP) zaznamovano z
izvajanjem nalog varovanja državne meje. Med 29. 4. in 30. 9. so policisti PP VSP naloge
izvajali pretežno na območju Ilirske Bistrice in vzdolž notranje meje EU z Republiko Italijo.
Skupaj so opravili preko 250 služb na območju PP Ilirska Bistrica, tako v dnevnem kot nočnem
času. Pri tem so vodniki s psi sodelovali pri prijetju ali varovanju postopkov z več kot 760
osebami, ki so pred tem nezakonito vstopili v Republiko Slovenijo. Poleg tega so policisti s
službenimi psi izvajali naloge v urbanih okoljih, predvsem v času javnih prireditev in ob koncih
tedna zaradi zagotavljanja javnega reda in miru ter učinkovitih policijskih intervencij. Policijske
naloge so izvajali na 51 javnih prireditvah. Policisti vodniki službenih psov za odkrivanje
prepovedanih drog pa so naloge opravljali pretežno na mejnih prehodih s Hrvaško. Policisti so
službene pse v letu 2019 uporabili v 114 primerih kot delovni pripomoček in v treh primerih kot
prisilno sredstvo. Policisti se s psi mesečno udeležujejo skupnih vaj v enoti in občasno na
Generalni policijski upravi. Večina psov v enoti je v starosti od osem do enajst let. V letu 2019
so v enoto prejeli enega mladega izšolanega psa in dva mladiča, ki sta v procesu šolanja. Enota
je sodelovala tudi v 23 aktivnostih preventivnih dejavnosti in promocijah poklica policista. Stanje
z vidika zdravstvenega stanja in starosti psov se je v zadnjem letu izboljšalo. Kljub temu je
potrebno še vedno zagotavljati zamenjave starih psov z zdravstvenimi težavami z mladimi.
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