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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE

Na območju PU Koper beležimo upad števila obravnavanih kaznivih dejanj, saj smo v letu 2021 

obravnavali 3.614 kaznivih dejanj, leta 2020 pa 4.248 kaznivih dejanj. Preiskanost kaznivih 

dejanj je višja od preteklega leta in znaša 55,3 % (2020 - 45,8 %). Delež odkritih kaznivih dejanj 

z lastno dejavnostjo policije pa je bil v preteklem letu višji in je znašal 25,1 %.

Od hujših kaznivih dejanj je za posledicami uboja umrla ena oseba. Pri drugem uboju in pri 

umoru sta dejanji ostali pri poskusu in sta žrtvi preživeli zaradi nudene pomoči, osumljenca pa

sta bila po prijetju priprta. Beležili smo devet zastrupitev s prepovedanimi drogami, v petih 

primerih so osebe umrle.

Obravnavali smo različne oblike premoženjske kriminalitete, ki predstavlja približno 55 % vseh 

kaznivih dejanj na območju PU Koper. Tudi preteklo leto so zaznamovala številna kazniva 

dejanja povezana s tihotapljenjem ilegalnih prebežnikov iz Hrvaške preko Slovenije v Italijo. Na 

našem območju so bili prijeti osumljenci treh kriminalnih združb, prav tako je bilo prijetih več 

prevoznikov in drugih osumljencev, ki so organizirano ali samostojno tihotapili ilegalne 

prebežnike preko ozemlja naše države. Zoper 75 osumljencev je bil odrejen pripor. 

Na območju koprskega pristanišča smo v sodelovanju s uslužbenci Finančne uprave RS zasegli 

štiri večje količine prepovedanih drog. V enem primeru prepovedano drogo heroin in v treh 

primerih kokain.

V letu 2021 smo kljub manjšemu številu obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete 

zabeležili večjo materialno škodo, ki je znašala 8.739.600 evrov in predstavlja 70,1 % celotne 

ugotovljene materialne škode obravnavanih kaznivih dejanj na PU Koper.

Izvajanje nalog na področju javnega reda in miru ter zagotavljanja splošne varnosti ljudi in 

premoženja je tudi v letu 2021 zaznamovalo širjenje nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in izvajanje 

ukrepov za preprečevanje širjenja te bolezni. Policisti PU Koper smo v letu 2021 (predvsem v 

prvi polovici leta 2021) ugotovili kar 2.122 kršitev Zakona o nalezljivih boleznih. Te okoliščine so 

vplivale tudi na povečanje števila obravnav nekaterih prekrškov (s področja Zakona o osebni 

izkaznici, Zakona o zasebnem varovanju, Neupoštevanje ukazov uradnih oseb po ZJRM-1) ter 

povečanju števila ugotavljanj identitet oseb po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije. 

Relativno pogosto so namreč osebe nasprotovale izvajanju ukrepov in zaradi tega prihajale v 

konflikte z osebami, ki so na javnih krajih te ukrepe uveljavljali in nadzirali. Obenem pa je bilo 

obravnavanih skupno za 9 % manj prekrškov s področja javnega reda. Pred in po poletni 

turistični sezoni so namreč veljali ukrepi Vlade RS, ki so omejevali poslovanje gostinskih lokalov 

ponoči in zbiranje oseb.

V letu 2021 smo obravnavali 1475 (1255) prometnih nesreč. V 12 (8) prometnih nesrečah s 

smrtnim izidom je umrlo 12 (8) oseb, 99 (74) oseb je bilo hudo telesno poškodovanih, lahko 

telesno poškodovanih pa je bilo 363 (345) oseb. Značilnost leta 2021 je, da se je od 12 

prometnih nesreč s smrtnim izidom 9 zgodilo na cestah nižjega ranga. Med mrtvimi so izstopali 

vozniki enoslednih vozil, in sicer jih je umrlo 9.

Leto 2021 je zaznamovalo povečanje števila obravnavanih ilegalnih migrantov. Obravnavali 

smo 5208 primerov (5067) oziroma 2,8 % več nedovoljenih prestopov državne meje. Povečalo 

se je tudi število ukrepov zoper tujce zaradi nedovoljenega prebivanja ter zaradi izmikanja mejni 

kontroli. Zmanjšalo se je število obravnavanih tujcev zaradi nedovoljenega vstopa na notranji 
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meji. Mejni incidenti na morju so se nadaljevali. Do konca leta smo obravnavali 1335 mejnih 

incidentov. Dodatno smo obravnavali tudi 372 prekrškov storjenih s strani hrvaških ribičev, ki so 

izvajali ribolov v slovenskem morju.

Celo leto smo vsem policijskim enotam in službam redno zagotavljali vsa potrebna tehnična 

sredstva in jim nudili logistično podporo. Še posebej gre izpostaviti zagotavljanje opreme in 

pogojev dela, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe. Poslovali smo racionalno in skladno 

s predpisi.

Na delo PU Koper vpliva tudi kadrovska problematika, ki je vsako leto večja. Na koncu leta 

2020 (na dan 31. 12. 2020) je bilo v Policijski upravi Koper zaposlenih 871 javnih uslužbencev, 

medtem ko je konec leta 2021 (na dan 31. 12. 2021) zaposlenih 841 javnih uslužbencev 

(kadrovski razrez je dovoljeval 908 zaposlitev). Na kadrovsko problematiko je poleg prenehanja 

delovnega razmerja dodatno vplivalo tudi veliko število premestitev policistov izven PU Koper, 

in sicer 23. Na kadrovske težave in obremenjenost policijskih enot 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 več 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 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 

PU Koper je v letu 2021 zaznala 91 (2020; 120 kaznivih dejanj) kaznivih dejanj storjenih 

zoper življenje in telo. Med najhujšimi kaznivimi dejanji smo obravnavali uboj in poskus uboja 

ter poskus umora. V aprilu je prišlo do kaznivega dejanja uboja, ki ga je v stanovanjski hiši v 

Bertokih izvršila državljanka Slovenije. Ta je z nožem vzela življenje svoji babici. Zoper 

osumljenko je bil odrejen pripor. V juliju smo obravnavali kaznivo dejanje poskusa uboja, ki ga 

je pred gostinskim lokalom v Portorožu izvršil državljan Nizozemske. Ta je v prepiru z nožem 

poskušal vzeti življenje državljanu Severne Makedonije. Zoper osumljenca je bil odrejen pripor. 

V oktobru smo obravnavali kaznivo dejanje poskusa umora, ki ga je na mestni ulici v Postojni 

izvršil državljan Slovenije in Severne Makedonije. Ta je z nožem poskušal vzeti življenje znanki 

in nekdanji sodelavki, državljanki BiH, tako, da ji je na telesu prizadejal več vbodnih ran. Zoper 

osumljenca je bil odrejen pripor. 

Zabeležili smo skupaj 72 prijav pogrešanih oseb. V 69 primerih so bile pogrešane osebe 

izsledene žive, bodisi s strani policije, bodisi so se same vrnile domov. V treh primerih so bile 

pogrešane osebe najdene mrtve. Dve od teh sta storili samomor, tretja oseba pa je umrla 

naravne smrti. Skupno je bilo na PU Koper obravnavanih 74 smrti (opredeljenih kot dogodek), 

od katerih je bilo obravnavanih 27 samomorov in 11 utopitev.
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Obravnavali smo tudi neidentificirano moško truplo, ki je bilo v mesecu oktobru naključno 

najdeno, obešeno na drevesu na območju Izole, in sicer pri iskanju druge pogrešane osebe. Na 

podlagi opravljenih poizvedb, objave fotografij oblačil in drugih predmetov v medijih ter v 

nadaljevanju na podlagi forenzičnih preiskav, je bilo truplo identificirano. Ugotovljeno je bilo, da 

gre za moškega iz Izole. 

Obravnavanih je bilo 1.985 kaznivih dejanj zoper premoženje, kar predstavlja okoli 55 % vseh 

kaznivih dejanj obravnavanih na območju PU Koper v tem letu. Obravnavana kazniva dejanja 

zoper premoženje so bila v letu 2021 v številčnem upadu za okoli 27 %, v primerjavi z letom 

2020. Preiskanost vseh obravnavanih kaznivih dejanj v letu 2021 storjenih zoper premoženje 

znaša 32 % (2020; 31 %). Izmed kaznivih dejanj zoper premoženje je bilo v letu 2021 

obravnavanih največ tatvin (953), velikih tatvin (397), poškodovanj tujih stvari (242) in goljufij 

(195). 

Serijskih ali hujših primerov ropov, tudi takšnih izvršenih v finančnih ustanovah, navkljub 

manjšemu porastu takšnih kaznivih dejanj, na območju PU Koper v letu 2021 ni bilo 

obravnavanih. V večini primerov je šlo za ulične rope ali rope v poslovnih oz. trgovskih 

prostorih. 

V povezavi s kaznivimi dejanji, storjenimi zoper premoženje, je PU Koper izvajala večje število 

aktivnosti vezanih na: 

 pojav serijskih vlomov v stanovanjske hiše in stanovanja na območju Krasa, Postojne in 

Obale, z gostitvami v dnevnem in večernem času, zlasti v spomladanskem in poletnem 

času;

 pojav drznih (velikih) tatvin iz stanovanjskih objektov na območjih PP Koper, PP Sežana in 

PP Postojna;

 serijske tatvine katalizatorjev iz rabljenih osebnih avtomobilov, z gostitvami v nočnem času, 

predvsem na območjih PP Koper in PP Postojna; 

 veliko število obravnavanih kaznivih dejanj ponarejanja listin v povezavi s hrambo in 

uporabo ponarejenih listin v povezavi z epidemijo COVID-19 (ponarejene listine o 

prebolevnosti, cepljenju, testiranju), pri čemer je bilo obravnavanih tudi več primerov 

ponarejanja takšnih listin; 

 več primerov odkritij ukradenih motornih vozil in nezakonitih večjih pošiljk odpadkov v 

koprskem pristanišču  (v večini namenjenih na območje bližnjega in daljnega vzhoda) in

 večje število različnih vrst t.i. spletnih goljufij (prevladujejo primeri romantičnih in 

investicijskih goljufij). 

Kaznivih dejanj storjenih zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bilo skupaj 

obravnavanih 179 (2020; 214 kaznivih dejanj), kar je za 16,4 % manj kot leto prej. Obravnavali 

smo 90 (2020; 102 kaznivi dejanji) kaznivih dejanj nasilja v družini ter 47 (2020; 51 kaznivih 

dejanj) kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. 

Prav tako je bilo obravnavanih 26 kaznivih dejanj Prikazovanja, izdelave, posesti in 

posredovanja pornografskega gradiva (2020; 15 kaznivih dejanj). Porast je posledica obravnave 

oz. vključenosti v mednarodne operacije SIENA, katerih član delovne skupine UKP GPU je tudi 

kriminalist SKP PU Koper. Vključeni smo bili v 11 mednarodnih operacij, v katerih smo izvedli 7 

hišnih preiskav pri osumljencih navedenih kaznivih dejanj. Uspelo nam je identificirati tudi dve 

slovenski deklici žrtvi spolnih zlorab z območja naše PU. SKP PU Koper je obravnaval 9 

kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let (2020; 5 kaznivih dejanj). Pri 



Stran 6 od 19

preiskavi enega od navedenih kaznivih dejanj, je bil osumljeni priveden k preiskovalnemu 

sodniku, ki je zoper njega odredil pripor. 

Pri številu obravnavanih kaznivih dejanj z elementi organizirane kriminalitete je bil v letu 2021 

zaznan padec v primerjavi z letom 2020.   

Tudi preteklo leto smo bili najbolj obremenjena policijska uprava na področju kaznivih dejanj 

tihotapstva ilegalnih prebežnikov, saj smo zaznali 145 tovrstnih kaznivih dejanj, kar znaša 

38,9 % vseh kaznivih dejanj na območju celotne države. Tako kot v letu 2020 smo ponovno 

zaznavali veliko aktivnost t. i. peš vodičev ilegalnih prebežnikov, kar je posledica izvajanja 

ukrepov za zajezitev epidemije in prilagajanja storilcev. Izvedena je bila kriminalistična 

preiskava nad tremi kriminalnimi združbami, ki so izvajale tihotapljenje ilegalnih prebežnikov 

preko državne meje. V celem letu je bilo na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega 

sodišča v Kopru privedenih 89 osumljencev. Po zaslišanju je bil zoper 75 osumljencev odrejen 

pripor. 

Število obravnavanih kaznivih dejanj na področju ponarejenega denarja je primerljivo z letom 

prej, in sicer 112 (2020; 116 kaznivih dejanj).  Na področju trgovine z ljudmi, zlorabe prostitucije 

in tihotapstva smo zaznali eno kaznivo dejanje.

Beležimo enako število kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, število zaznanih 

prekrškov pa je primerjalno s preteklim letom nekoliko upadlo. V preteklem letu smo zaznali in 

obravnavali 167 kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog. Na tem področju smo

dobro sodelovali s Finančno upravo RS in v štirih primerih zasegli večjo količino prepovedane 

droge, v enem primeru prepovedano droga heroin in v treh primerih pa kokain. V letu 2021 smo 

beležili devet zastrupitev s prepovedanimi drogami, v petih primerih so osebe umrle.

Na območju PU sta bili obravnavani dve prijavi kaznivih dejanj ugrabitve, ki pa z uvedeno 

kriminalistično preiskavo nista bili potrjeni, saj je bilo z zbranimi obvestili in dokazi ugotovljeno, 

da kaznivi dejanji dejansko nista bili izvršeni. Na področju problematike nedovoljene trgovine z 

orožjem smo obravnavali sedem kaznivih dejanj, kar je za dve več kot v preteklem letu. Zaznali 

smo manj kaznivih dejanj izsiljevanja, in sicer jih je bilo obravnavanih 23, več pa je bilo 

obravnavanih kaznivih dejanj groženj, in sicer 245. Pri kaznivih dejanjih povezanih z napadi na 

uradno osebo in preprečitve uradnih dejanj beležimo največje povečanje v primerjavi z letom 

2020, in sicer 19 kaznivih dejan preprečitve uradnega dejanja, kar v primerjavi z letom 2020, ko 

je bilo obravnavanih 8 tovrstnih kaznivih dejanj, predstavlja kar 137 % porast. Poleg tega smo v 

letu 2021 obravnavali še 4 (2020; 3 kazniva dejanja) kazniva dejanja napada na uradno osebo. 

Kljub statističnemu povečanju obravnavanih primerov ne gre za t. i. hujše oblike izvršitve 

kaznivih dejanj, v katerih bi bili policisti telesno poškodovani ali bi bila resno ogrožena njihova 

življenja.

Opravljenih je bilo preko 600 varnostnih preverjanj glede obstoja morebitnih zadržkov za izdajo 

enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcev, za kar so nas zaprosile pristojne upravne 

enote. 

Na področju gospodarske kriminalitete in korupcije smo v preteklem letu obravnavali manj 

kaznivih dejanj kot leto poprej, t. j. 364 (2020; 390 kaznivih dejanj). Delež gospodarske 

kriminalitete je znašal  10,1 % (2020; 9,2 %) celotne kriminalitete na PU Koper. 
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Materialna škoda, ki je bila posledica storitve gospodarskih kaznivih dejanj, je bila kljub temu

večja kot leto poprej. Znašala je 8.739.600 eur (2020; 5.248.500 eur), kar je 70,1 % celotne 

ugotovljene materialne škode na PU Koper. Največ materialne škode je bilo povzročene s 

storitvijo kaznivih dejanj davčne utaje, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti 

in poslovnih goljufij, ki so bila v letu 2021 v porastu, tako kot tudi kazniva dejanja ponarejanja ali 

uničenja poslovnih listin,  pranja denarja in zlorabe uradnega položaja ali pravic.

V letu 2021 je bil zaznan upad korupcijskih kaznivih dejanj, za obravnavo katerih je pristojen 

SKP, in upad kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev, poneverbe in neupravičene

uporabe tujega premoženja in uporabe ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, 

katera večinoma obravnavajo policijske postaje.

Med storilci gospodarskih kaznivih izstopajo tuji državljani, ki so izvrševali kazniva dejanja 

davčnih utaj in pranja denarja, kot zastopniki pravnih oseb v Sloveniji.

Na PU Koper je bilo število zaključenih finančnih preiskav v porastu, t. j. 57 finančnih preiskav 

(2020; 37), in sicer 50 zaključenih finančnih preiskav po gospodarski kriminaliteti, 5 po 

organizirani in 2 po splošni kriminaliteti.

Pri preiskovanju računalniške kriminalitete (napad na informacijski sistem, zloraba 

informacijskega sistema) je bilo v preteklem letu zabeleženih 19 kaznivih dejanj (2020; 17 

kaznivih dejanj), zaznati pa je več kaznivih dejanj goljufije, ki jih storilci izvršujejo z izrabo 

računalniške tehnologije (predvsem spletne goljufije in z njimi povezane zlorabe osebnih 

podatkov – naložbene goljufije, direktorske goljufije, nigerijske prevare), ki povzročajo bistveno 

večjo materialno škodo kot klasične oblike goljufij.

Na področju izvajanja postopkov zavarovanj in preiskave elektronskih naprav – digitalne 

forenzike ter nudenja strokovne pomoči policijskim enotam smo v letu 2021 prejeli 348 zaprosil 

policijskih enot iz PU Koper in PU Nova Gorica (2020; 408), in sicer za skupno izvedbo 

zavarovanja in preiskave 1.418 različnih elektronskih naprav (največ mobilnih in z njimi 

povezanih spletnih računov) – lani v enakem obdobju prejetih 1829 elektronskih naprav (28 % 

upad). Letos je bilo prejetih v delo več trdih diskov iz računalnikov (22 % porast), katerih 

preiskava je bolj kompleksna in zahtevnejša.

2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in 
premoženja

Izvajanje nalog na področju javnega reda in miru ter zagotavljanja splošne varnosti ljudi in 

premoženja je tudi v letu 2021 zaznamovalo širjenje nalezljive bolezni SARS-CoV-2. Razen v 

času poletne turistične sezone, smo bili praktično ves preostanek leta soočeni z različnimi 

ukrepi in omejitvami (omejevanje javnih zbiranj in drugega zbiranja ljudi; omejitve poslovanja 

gostinskih lokalov ipd). Policisti so dnevno izvajali naloge usmerjene v preprečevanje širjenja 

nalezljive bolezni. Podobno kot v letu 2020 so policisti tudi v letu 2021 (v spomladanskem času)  

obravnavali 2.122 kršitev Zakona o nalezljivih boleznih. Tudi obseg obravnavanih vseh 

prekrškov s področja javnega reda je podoben (9 % manjši) obsegu iz leta 2020, in sicer 5.222 

obravnavanih prekrškov. Je pa ta obseg za približno 100 % večji od povprečja obravnavanih 

prekrškov pred nalezljivo boleznijo. V letih 2020 in 2021 je bila dodatna polovica obravnavanih 

prekrškov po Zakonu o nalezljivih boleznih. V povezavi z ukrepi proti širjenju te bolezni je bil 

zaznan porast tudi obravnavanih prekrškov po Zakon o osebni izkaznici in Zakonu o zasebnem 

varovanju. Kršitev teh dveh predpisov je bilo v letu 2021 obravnavanih za več kot 100 % več od 

povprečja v letih pred korona virusom. 
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Policisti PU Koper so v letu 2021 obravnavali skupaj 1.640 prekrškov po Zakonu o varstvu 

javnega reda in miru (ZJRM-1), kot osrednjega predpisa s področja varstva javnega reda, kar je 

8 % manj kot v letu 2020. Največji delež obravnavanih prekrškov je obravnavala PP Koper (47 

% vseh prekrškov po ZJRM-1), PP Piran z 21 % ter PP Izola 10 %. Skupaj torej so te tri obalne 

enote obravnavale 78 % vseh prekrškov po ZJRM-1 na PU Koper. Nekoliko večji delež 

prekrškov ZJRM-1 kot v letih pred širjenjem nalezljive bolezni predstavljajo kršitve po 1. 

odstavku 6. člena ZJRM-1 (izzivanje ali spodbujanje k pretepu) in po 2. odstavku 22. člena 

ZJRM-1 (neupoštevanje odredbe uradne osebe – policista). Sicer pa so ostale porazdelitve 

posameznih kršitev podobne v vseh zadnjih desetih letih. 

Na področju javnih zbiranj smo posebno pozornost posvečali športnim prireditvam, ki se jih 

udeležujejo tudi organizirane navijaške skupine z območja naše policijske uprave in od drugje. 

Policisti PU Koper so v letu 2021 ugotovili 64 prekrškov s področja Zakona o javnih zbiranjih, od 

tega so v 29 primerih kršiteljem izrekli zgolj opozorilo (predvsem organizatorjem zaradi zamude 

roka prijave javnih prireditev ali ugotovljenih pomanjkljivosti pri izvedbi javnih prireditev) in v 12 

primerih uvedli postopek o prekršku zoper kršitelje.

Policisti PU Koper so v letu 2021 odkrili za 10 % manj prekrškov s področja Zakona o 

proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in za 37 % manj prekrškov po Zakonu o orožju.

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

V letu 2021 smo obravnavali 1475 (1255) prometnih nesreč. V 12 (8) prometnih nesrečah s 

smrtnim izidom je umrlo 12 (8) oseb, 99 (74) oseb je bilo hudo telesno poškodovanih, lahko 

telesno poškodovanih pa je bilo 363 (345) oseb. Značilnost leta 2021 je, da se je od 12 

prometnih nesreč s smrtnim izidom 9 zgodilo na cestah nižjega ranga.   

Med mrtvimi so izstopali vozniki enoslednih vozil, in sicer jih je umrlo 9, od tega 7 voznikov 

motornih koles, 1 voznik mopeda in 1 voznik kolesa. Najpogostejši vzrok med smrtnimi 

prometnimi nesrečami je bila nepravilna stran vožnje v 4 primerih, nato sledi neprilagojena 

hitrost v 3 primerih. Delež alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesrečah je bil v letu 

2021 41,7 % (25 %). Stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih smrtnih prometnih nesreč pa je 

bila 1.35 (0.86) g/kg.

Med udeleženci v prometnih nesrečah so v letu 2021 negativno izstopali tudi vozniki koles. V 

zadnjem letu se je število udeleženih kolesarjev v prometnih nesrečah povečalo za 18,8 %. V 

več kot polovici primerov so ti vozniki povzročitelji prometnih nesreče. Prometne nesreče so 

zelo razpršene, se jih pa več kot polovica zgodi na cestah nižjega ranga, gozdnih in 

makadamskih cestah. Število kolesarjev se bistveno poveča med vikendi, predvsem na 

kolesarski povezavi Koper - Lucija.  

V vseh prometnih nesrečah je bilo 138 (126) povzročiteljev pod vplivom alkohola. Povprečna 

stopnja alkoholiziranosti je znašala 1.21 (1,14) promila. 

V letu 2021 smo ugotovili 32.763 (20.874) kršitev cestno prometnih predpisov. Največ kršitev  s 

področja cestnega prometa so predstavljale kršitve Zakona o pravilih cestnega prometa, in sicer 

27.732 (15.383). Številne aktivnosti so bile usmerjene v zagotavljanje kvalitetnega in 

učinkovitega izvajanja ukrepov zaradi ugotavljanja hujših kršitev cestnoprometnih predpisov, 
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tako smo zasegli 356 (374) motornih vozil, odredili 25.141 (20.801) alkotestov in zaradi vožnje 

pod vplivom alkohola pridržali 72 (111) oseb. 

Vrsto nadzorstvenih aktivnosti je bilo usmerjeno v problematiko voznikov tovornih vozil na 

avtocestnem križu in na cestah nižjega ranga predvsem na glavnih cestah in regionalnih cestah,

s poudarkom na cesti G1-7 Kozina – MP Starod, kjer se je promet tovornih vozil v letu 2021 

povečal za 11 %.  

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 21 

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 

Tudi v letu 2021 so na delo PU Koper na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov 

o tujci v veliki meri vplivali predvsem ukrepi v povezavi s COVID-19. Slednji so vplivali na 

zahtevnost in trajanje postopkov, tako z obravnavanimi tujci kakor tudi pri izvajanju mejne 

kontrole na mejnih prehodih. S sproščanjem ukrepov zoper COVID-19 se je bistveno povečal 

promet na mejnih prehodih in s tem se je povečalo tudi število izvedenih ukrepov. Ukrepi za 

obvladovanje epidemije COVID-19 so vplivali na sodelovanje s tujimi varnostnimi organi. 

Izvajanje mešanih patrulj z italijanskimi in hrvaškimi varnostnimi organi je bilo v prvi polovici leta 

prekinjeno. Omenjeni ukrepi so vplivali tudi na sodelovanje s slovensko vojsko pri varovanju 

držane meje.  

Število obravnavanih oseb zaradi nedovoljenega prehoda zunanje državne meje se je v letu 

2021 zvišalo v primerjavi z letom  2020 in preseglo število 4.800. Še vedno največji delež 

predstavljajo državljani Afganistana, in sicer več kot tretjino vseh obravnavanih tujcev zaradi 

nedovoljenega prestopa državne meje. V lanskem letu se je bistveno povečalo število 

obravnavanih državljanov Turčije in Nepala (za 151,9 % oziroma 146,2 %). Izrazito se je 

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

zaščito. Takih tujcev smo lani obravnavali 1893. S ciljem preprečevanja in obvladovanja 

področja nedovoljenih prehodov državne meje, je bilo izvedenih več poostrenih nadzorov s 

kadrovsko pomočjo iz drugih PU (predvsem enot PPE), okrepilo se je  sodelovanje s SENDM in 

pripadniki SV ter intenzivno koristilo sistem video nadzora.  

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

arbitražno sodbo. Na morju smo v 2021 obravnavali 1335 (1347) mejnih incidentov in 372 (558) 

prekrškov, storjenih s strani hrvaških ribičev. Ves čas so bile angažirane vse razpoložljive sile 

PPOP Koper za obvladovanje dogodkov na morju. Srečevali smo se z okvarami policijskih plovil 

in s kadrovskimi težavami v skupini za varovanje državne meje PPOP Koper.

Državno mejo je na mejnih prehodih v letu 2021 prestopilo za 39,4 % več potnikov kot v letu 

prej. Čeprav obseg prometa še ni dosegel ravni pred COVID-a, so bile med poletno turistično

sezono, in posledično povečanega prometa čez mejne prehode, ponovno zaznane težave z 

neustrezno infrastrukturo na nekaterih mejnih prehodi in pomanjkanjem policistov za izvajanje 

mejne kontrole. 
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Na mejnih prehodih se je bistveno zmanjšalo število zavrnjenih vstopov v državo. Vstop je bil 

zavrnjen 47,7 % manj osebam kot v letu 2019. Največ je bilo zavrnjenih državljanov Albanije. 

Najpogostejši zavrnitveni razlog je grožnja javnemu redu iz razlogov preprečevanja širjenja 

COVID-19. Dodatno so na mejnih prehodih odkrili 12,9 % več primerov izmikanja mejni kontroli 

kot v  letu 2020. Na mejnih prehodih so policisti odkrivali kršitve s področja zlorab listin, orožja, 

prometa s prepovedano drogo ter ukradenih vozil. Bistveno se je povečalo število odkritih 

primerov zlorab listin, predvsem listin vezanih na preprečevanje širjenja COVID-19 (potrdila o 

cepljenju, negativni testi, potrdila o prebolevnosti).  

Enote so obravnavale manj kršitev po Zakonu o tujcih, izdale pa več odločb o vračanju. 

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

določenega roka, predvsem večjega števila ilegalnih migrantov, ki niso bili uspešno vrnjeni v 

sosednje države. Na notranji meji je bilo ugotovljenih manj nedovoljenih vstopov, na kar je 

vplivalo zmanjšanje nedovoljenih vstopov tujcev iz Italije. 

Tuji varnostni organi so nam v letu 2021 na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb 

vrnili manj oseb kot v letu prej. To je predvsem posledica sodbe italijanskega sodišča, ki je 

podvomilo v veljavnost bilateralnega sporazuma med Slovenijo in Italijo o vračanju oseb. Naši 

policisti so tujim varnostnim organom izročili 40.1 % manj tujcev kot 2020. Na ta odstotek so 

vplivala predvsem ravnanja hrvaških varnostnih organov, ki so zavračali sprejem tujcev iz 

zdravstvenih razlogov in tujcev, ki so v Hrvaški registrirani kot prosilci za mednarodno zaščito 

ter tujcev, ki naj bi v Slovenijo podali namero za mednarodno zaščito.

2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov 

Leto 2021 je bilo na področju varovanja oseb in objektov neločljivo povezano s slovenskim 

predsedovanjem Svetu EU. V prvi polovici leta so potekale priprave na predsedovanje, 

predvsem v obliki intenzivnega zbiranja in vrednotenja informacij, nadzora varnostno 

obremenjenih območij, spremljanja prijav prebivališč ter drugih ukrepov za zagotavljanje 

varnosti varovanim osebam. V drugi polovici leta, ko je Slovenija dejansko prevzela 

predsedovanje Svetu EU, pa so policisti PU Koper, poleg opravljanja že navedenih nalog, nudili 

tudi kadrovsko pomoč pri varovanju posameznih dogodkov, ki so po večini potekali na območju 

PU Ljubljana in PU Kranj, na območju PU Koper so dogodki potekali zgolj na območju 

Portoroža in Postojne.

Pri konkretnih nalogah oz. nudenju kadrovske pomoči GPU CVZ pri izvajanju zunanjega in 

notranjega varovanja objektov ter pri prevozih varovanih oseb v varovanih kolonah je 

sodelovalo 781 policistov in kriminalistov PU Koper. 

Na območju PU Koper je bilo v letu 2021 zabeleženih 59 tranzitov oz. potovanj varovanih oseb. 

Ob obiskih varovanih oseb na našem območju smo redno sodelovali z GPU UPS – CVZ in 

nudili potrebno kadrovsko pomoč pri notranjem ali zunanjem varovanju. Vsa varovanja in obiski 

delegacij, ki so se zadrževale na območju PU Koper, so potekala v skladu 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. 
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Na območju PU Koper imajo prijavljeno prebivališče tri varovane osebe, za katere smo v 

sodelovanju s GPU CVZ pripravili oz. ažurirali ocene ogroženosti. Ocena ogroženosti je bila 

ažurirana tudi za objekt italijanskega konzulata, ki se nahaja v Kopru.

2.2 DRUGE DEJAVNOSTI

2.2.1 Policijsko delo v skupnosti 

Policijsko delo v skupnosti na PU Koper 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 ter 

razmeram za zajezitev širjenja nalezljive bolezni Covid-19, smo z različnimi organizacijskimi in 

tehničnimi ukrepi poskušali zagotavljati čim večjo prisotnost in vidnost policije in policistov, tako 

v lokalni skupnosti in na terenu kot tudi v različnih medijih in na družbenih omrežjih. 

Policijsko delo v skupnosti smo v letu 2021 dopolnjevali s preventivnimi aktivnostmi. Policisti in 

kriminalisti so v letu 2021 opravili 600 (481) preventivnih dejavnosti na različnih področjih 

policijskega dela. Kljub striktnim ukrepom za zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2, ki so bili v 

veljavi večino leta, smo v letu 2021 opravili za 24 % več aktivnosti kot preteklo leto.

Že v letu 2020 smo zaradi omejitev pri izvedbi aktivnosti v šolah in drugih inštitucijah, 

nadaljevali s preventivnimi delavnicami preko videokonferenc Zoom. Prav tako smo dodatno 

okrepili komuniciranje in preventivno delovanje policije na družbenih omrežjih, s pripravo 

različnih preventivnih foto in video vsebin (kot so npr. opozorila glede nevarnosti alkohola v 

prometu, razlaga cestne signalizacije, opozorila in nasveti med turistično sezono, preprečevanje 

medvrstniškega nasilja, nasilja v družini, oglaševanje preventivnih projektov policije …).

Policisti in kriminalisti so v šolah, vrtcih in drugih inštitucijah 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 na področje 

osveščanja mladih o nevarnostih interneta, družbenih omrežij in pirotehnike.

Vse policijske enote na PU Koper so v letu 2021 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. Na območju PU Koper deluje 28 

posvetovalnih teles.

Delo v skupnosti in preventivne aktivnosti smo, kot vsa pretekla leta, časovno prilagajali 

posamezni problematiki. V letu 2021 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", v 

sklopu katerih smo se v tem letu povezali z občinami in nevladnimi organizacijami ter tematiko 

predstavili preko video vsebin na družbenih omrežjih. 

Delo policistov in možnost zaposlitve v Policiji je bila predstavljana na več prireditvah, ki smo jih 

prvi v Sloveniji organizirali preko spletne platforme Zoom ter tako dijakom in drugim 

zainteresiranim kandidatom predstavili poklic policista in možnosti študija na Višji policijski šoli v 

Tacnu.
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2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost 

Obseg klicev na centrali je glede na zadnje triletno obdobje v rahlem upadu, kljub temu pa se je 

število interventnih dogodkov povečalo. Ti do leta 2019 zmerno naraščajo, v letu 2019 pa se je 

število interventnih dogodkov povečalo za kar 15,5 %. V letu 2020 je sledilo manjše povečanje 

interventnih dogodkov, medtem ko se je število le teh v letu 2021 povečalo za dodatnih 18,17

%. Tako se je število interventnih dogodkov v primerjavi z letom 2016 povečalo za 48,85 %. V 

zadnjem letu beležimo največ interventnih dogodkov z vseh področij dela, razen s področja 

orožja in streliva.

Primerjalno z letom 2020 je bilo sprejetih 8,31 % manj klicev, kljub temu pa je bilo interventnih 

dogodkov za 18,17 % več. Prav tako se je povečalo število pomembnih dogodkov, za katere so 

enote dožne pisno poročati, in sicer za 20,98 %, za 17,58 % pa se je zmanjšalo število nujnih 

interventnih klicev. Po področjih dela beležimo največji porast na področju prometne varnosti 

(+27 %), mejnih zadev (+26,26 %), varstvu okolja (+16,66 %), kriminaliteti (+14,17%). Na vseh 

ostalih področjih dela je porast glede na leto 2020 manjši.

Povprečni reakcijski čas pri nujnih interventnih dogodkih je bil 09:31 minut, pri vseh interventnih 

dogodkih 20:36 minut. Vsi reakcijski časi so pod slovenskim povprečjem.

2.2.3 Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost 

Na PU je bilo opravljenih 1.408 (2020; 1.330) ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov. Na 

ogledih je bilo zavarovanih 849 (2020; 916) relevantnih sledi. Na podlagi zavarovanih sledi je 

bilo neposredno identificiranih 116 (2020; 144) osumljencev. Fotografiranih je bilo 278 (2020; 

311) oseb, 265 (2020; 300) oseb je bilo daktiloskopiranih, 135 (2020; 163) osebam je bil odvzet 

bris ustne sluznice. Opravljeno je bilo 301 (2020; 319) testiranje prepovedanih drog.

Zaradi razglasitve epidemije COVID-19 je bilo izvedeno le eno trimesečno usposabljanje po 

programu Policijske akademije. S ciljem izboljšanja dela na področju ogledne dejavnosti je 

Oddelek za kriminalistično tehniko izvedel več različnih strokovnih usposabljanj.

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. 

Nezakonitosti povezanih s pridržanjem nismo zaznali. V letu 2021 je bilo na PU Koper odrejenih 

3586 pridržanj, največ s področja odvzemov prostosti zaradi izročitve tujim varnostnim organom 

(3255), 152 pridržanj po določilih ZKP ter 112 pridržanj po določilih Zakona o prekrških, 55 oseb 

pa je bilo pridržanih po določilih Zakona o pravilih cestnega prometa.

Varuh človekovih pravic je obiskal dve enoti PP Postojna in PP ilirska Bistrica. O ugotovitvah je 

Varuh izdelal poročilo, s katerim so bile policijske enote seznanjene. Pri nadzoru nezakonitosti 

niso bile ugotovljene.     
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Oddelek za državno mejo in tujce je na področju analitske dejavnosti v letu 2021 izdelal štiri 

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

Koper in tri analize tveganja za mejne prehode. Analize tveganja so bile pripravljene na podlagi 

Navodila za pripravo analiz tveganja pri čezmejni kriminaliteti in nedovoljenih migracijah. 

Ugotovitve v analizah so bile podlaga za načrtovanje in izvajanje ukrepov preprečevanja, 

odkrivanja in preiskovanja organizirane čezmejne kriminalitete ter nedovoljenih migracij. Analize 

so bile namenjene policijskim postajam in SKP PU Koper pri spremljanju stanja, ugotavljanju 

dejanske in pričakovane problematike oziroma načinov storitve ter podajanju predlogov za 

operativne ukrepe pri državni meji in tujcih ter čezmejni kriminaliteti na območju posamezne 

policijske enote. Z analizami tveganja iz področja čezmejne kriminalitete in nedovoljenih 

migracij na območju PU Koper sta bili seznanjeni tudi sosednji PU Ljubljana in PU Nova Gorica.

Na področju prometne varnosti je bila izdelana letna analiza problematike alkohola, 

problematike voznikov enoslednih motornih vozil, letna analiza prometnih nesreč na avtocestah 

in hitrih cestah ter sedemesečna analiza prometne varnosti na cestah PU Koper.

2.2.5 Nadzorna dejavnost 

V letu 2021 so nadzorniki opravili 3 splošne nadzore, in sicer na PP Postojna, PPIU Koper in na 

PP Sežana, kjer je bilo delo vseh enot ocenjeno z oceno skladno s predpisi, strokovno in 

učinkovito, razen policijske naloge na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, kjer je 

bilo delo na PP Sežana ocenjeno kot skladno s predpisi, nestrokovno in učinkovito.

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

16 strokovnih nadzorov in 5 nadzorov nad delom delavcev. Ponovnih nadzorov v letu 2021 

nismo opravljali.

2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 

V skladu z normativno ureditvijo področja dela smo tudi v letu 2021 sprotno spremljali 

zakonitost in strokovnost uporabe policijskih pooblastil in prisilnih sredstev. Policisti PU Koper 

so v letu 2021 uporabili skupaj 904 prisilna sredstva v 337 primerih in zoper 380 oseb. V 98 % 

uporabe prisilnih sredstev so bila uporabljena telesna sila ter sredstva za vezanje in vklepanje 

(skupaj 885 uporab), torej najmilejša prisilna sredstva glede na pričakovane posledice pri 

osebah . Poleg tega so policisti še v šestih primerih uporabili plinski razpršilec, v dveh primerih 

pa palico in sredstva za prisilno ustavljanje motornih vozil. V nobenem primeru zaradi uporabe 

prisilnih niso bile osebe telesno poškodovane. V enem primeru uporabe prisilnega sredstva je 

bil policist lahko telesno poškodovan. 

Policisti PU Koper so bili v letu 2020 žrtve napada pri 19 kaznivih dejanjih (oškodovanih 20 

policistov), kar je za več kot 100 % več kot leta 2020 (osem policistov oškodovanih v šestih 

kaznivih dejanjih). Število letošnjih napadov na policiste je tudi sicer višje od števila napadov v 

letih pred 2020.

2.2.7 Reševanje pritožb

V letu 2021 je bilo na PU Koper vloženih 20 (39) pritožb. Po delovnih področjih je bilo največ 

pritožb s področja javnega reda in miru 8 (11) in zagotavljanja varnosti cestnega prometa 7 (4). 

V pomiritvenem postopku je bilo obravnavanih 9 (7) pritožb, od tega uspešno zaključenih 8 (6) 

pomiritvenih postopkov in 1 (1) neuspešno zaključen pomiritveni postopek. Pred senatom se je 

reševalo 4 (6) pritožb, od tega je bila 1 (1) pritožba utemeljena. Pri določenih pritožbah je bilo 
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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 10 (5), ne ukrepanje 10 (2) in uporaba pooblastil 7 (2).

2.2.8 Notranje preiskave

V letu 2021 je PU Koper zabeležila 4 (6) primere prijavljenih in odkritih kaznivih dejanj za 5 (5) 

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

preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega 

tožilstva. Ovadeni policisti službujejo na različnih enotah PU Koper.

V letu 2021 je bil voden 1 (0) disciplinski postopek zoper policista. Podana je bila 1 (0) izredna 

odpoved pogodbe o zaposlitvi. Opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ni bilo.

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 ITK 

opremi za obdelavo migrantov ter nadzor državne meje (VNC, lovske kamere, analogni repetitor

(namestitev fotovoltaike), čitalci dokumentov, strežniki ...).

Na področju telekomunikacij smo izvajali potrebno konfiguriranje, optimiziranje in nadgradnjo 

fiksnega govornega omrežja. Vzdrževalo se je mobilno govorno omrežje (GSM vmesniki), 

uporabnikom se je nudilo tako pomoč s tega področja kot tudi izvedlo posamezne dodelitve 

službenih pametnih telefonov glede na izkazane potrebe (preverjanje PCT, Greenpass). Na 

področju Tetra komunikacij so se izvajale priprave za prehod na novo Tetro.

Na področju tehničnega varovanja in video nadzornih sistemov smo izvajali vzdrževanje in 

servise, zamenjalo se je protivlomni alarmni sistem na Ljubljanski cesti 8 v Kopru.

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve

PU Koper ima sistemiziranih 1284 (1281) delovnih mest, od tega 1146 (1144) uradniških 

delovnih mest, od katerih je 1021 (1026) uniformiranih in 125 (118) neuniformiranih policistov 

ter 138 (137) strokovno tehničnih delovnih mest. Zasedenih je 841 (871) delovnih mest, od teh 

729 (757) uradniških delovnih mest, od katerih je 630 (658) uniformiranih policistov in 99 (99) 

neuniformiranih policistov, ter 112 (114)  delovnih mest brez statusa policista. Zasedenost je 

znašala 65,5 % (68 %). Kadrovski razrez za PU Koper je dovoljeval  908 (915) zaposlitev.

Novo zaposlenih je bilo 17 (24)  javnih uslužbencev, in sicer 1 višji policist 4. generacije 

kandidatov za policiste VPŠ, 9 višjih policistov 5. generacije kandidatov za policiste VPŠ, 1 

samostojni policijski inšpektor – psiholog, 1 kriminalistični inšpektor specialist SKP, 3 

administratorji V, 1 čistilka I in 1 skladiščnik V – orožar. Poleg novih zaposlitev beležimo prihod 

1 javnega uslužbenca iz SGDP, direktorja uprave. V sodelovanju s PU Ljubljana smo izvedli 

menjavi 3 policistov, od teh je bil 1 višji policist začasno že premeščen na PPOP Koper zaradi 

opravljanja del in nalog na morju. Poleg njegove premestitve sta bili realizirani tudi stalni 

premestitvi še 2 višjih policistov iz PU Nova Gorica in PU Maribor, ki sta pred tem prav tako 

začasno opravljala naloge delovnega mesta višjega policista specialista – mornarja.
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Delovno razmerje je prenehalo 23 (24) javnim uslužbencem, od tega 18 (20) policistom. 

Beležimo 6 (6) upokojitev policistov in 3 (2) upokojitve strokovno tehničnih uslužbencev,  1 (2) 

smrti policista, 1 (1) premestitev policista v drug državni organ, 9 (9) sporazumnih odpovedi

policistov in 2 (2) sporazumni odpovedi strokovno tehničnih uslužbencev ter 1 (1) policistu 

zaradi mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.   

Poleg zgoraj naštetih prenehanj je bilo realiziranih še 23 (6) premestitev policistov in 2 (0) 

premestitvi strokovno tehničnih javnih uslužbencev izven PU Koper, in sicer 4 na PU Celje (po 

razdelilniku SGDP zaradi zaposlitve 4. generacije kandidatov za policiste VPŠ), 2 na UKP GPU, 

1 na NPU GPU, 1 v SE UPS GPU, 1 v CVZ UPS GPU, 1 SENDM in 1 v CT UUP GPU, 7 v UAP 

GPU, 2 v PA GPU in 3 na PU Nova Gorica. Na UAP GPU sta bili realizirani tudi premestitvi 2 

strokovno tehničnih javnih uslužbencev. Začasno so v tujino napotena 2 višja policista in 1 

kriminalistični inšpektor specialist SKP, ki so zajeti v zasedbi delovnih mest. 

Na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je bilo s strani osebnih zdravnikov 

vloženih 15 (13) predlogov za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja: 9 javnim 

uslužbencem je bila priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do premestitve ali dela na 

istem delovnem mestu z omejitvami oz. krajšim delovnim časom, 2 je bila potrjena III. kategorija 

invalidnosti, 3 invalidnost ni bila priznana (zdravljenje še ni zaključeno) 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 in tifusu ter sezonski gripi. Prav tako so bili v 

sodelovanju z omenjeno službo izvedeni usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi 10 

(3) uslužbencev, ki so jim zdravniška spričevala potekla, 15 (11) kontrolnih pregledov in 8 (16) 

izrednih pregledov. Od tega je bilo na tovrstnih pregledih 9 (13) pripadnikov oz. kandidatov za 

delo v PPE, ki so opravili tudi obremenitveno testiranje. 1 policist pa je bil ocenjen s strani 

zdravstvene komisije policije. Poleg tega je bilo 174 (223) uslužbencev napotenih na usmerjeni 

obdobni preventivni zdravstveni pregled k zunanjemu izvajalcu. 

Pri delu se je poškodovalo 48 (34) uslužbencev. Največ tako imenovanih poškodb gre pripisati 

okužbi s SARS-CoV-2 (DOVID-19). Teh je bilo 35. V ostalih 13 primerih so se poškodbe zgodile 

zaradi različnih vzrokov (npr. zdrs, padec, prometna nezgoda).

2.2.11 Izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje 

Usposabljanja in izpopolnjevanja so v letu 2021, zaradi preprečevanje okužb z virusom SARS-

CoV-19 (COVID-19), potekala v omejenem obsegu. Večinomo so potekala preko 

videokonference, nekaj pa jih je bilo tudi preklicanih. Izvajala so se le tista, ki so nujno potrebna 

za učinkovito izvajanja nalog policije. Usposabljanja, ki so bila izvedena, so morala potekati 

skladno z varnostnimi in higienskimi ukrepi v povezavi s COVID-19 ter ostalimi priporočili NIJZ

in usmeritvami, ki smo jih prejemali s strani GPU SGDP. Nekaj usposabljanj je bilo izvedenih s 

pomočjo e-učilnice v okolju EIDA.

Od dodeljenih sredstev za individualno usposabljanje in izobraževanje smo porabili 2.098,40

evrov.

Skladno z letnim načrtom, mesečnimi plani in omejitvami, ki smo jih imeli zaradi epidemije 

COVID-19, smo izvedli 12 različnih lastnih oblik usposabljanj, ki smo jih načrtovali glede na 
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ugotovljene potrebe in izražene želje posameznih policistov in vodij NOE ter PP. Nekatere 

lastne oblike usposabljanj so potekale v več izvedbah.

Lastne oblike usposabljanj in izobraževanja so izvajali, v skladu z usmeritvami NIJZ-ja za 

preprečevanje okužb SARS-Cov-19 (COVID-19), 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 2021 porabili skupaj 

1.950.522,88 EUR, kar je 7,5 % več od odobrenih sredstev za leto 2021, ki so znašala 

1.814.400,00 EUR. Skoraj polovica sredstev (44,43 %) je bila porabljena za stroške goriva in 

stroške vzdrževanja vozil in plovil. Tem stroškom sledijo stroški energije, komunalnih storitev in 

komunikacij (24,17 %), stroški pisarniškega, čistilnega in splošnega materiala  (14,18 %), 

stroški najemnin (8,50 %)  ter stroški tekočega vzdrževanja (7,77 %). 

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 2021 znašali 

86.946,14 EUR.

Na proračunski postavki 5861 (mejni prehodi na zunanji meji) smo porabili 333.176,30 EUR, kar 

predstavlja 108,53 % porabo planiranih sredstev, ki so znašala 307.000,00 EUR.

Na proračunski postavki 1226 – Sredstva z izvajanje temeljne policijske dejavnosti je bilo v letu 

2021porabljeno 249.844,80 EUR, kar predstavlja 132,90 % porabo glede na odobrena sredstva. 

Kar 40,72 % je bilo porabljeno za opravljene strokovne preglede in analize krvi in urina ter 

izvedeniška mnenja in odvetniške storitve, 32,89 % za vleko in hrambo zaseženih vozil iz 

naslova cestno prometnih prekrškov, na stroške refundacij nadomestil plače za pomožne 

policiste pa odpade 26,39 %.

Na proračunski postavki 1236 – Posebna sredstva za izvajanje kriminalistične dejavnosti  znaša 

poraba 43.847,77 EUR (odobritev 35.000,00 EUR). 

Tudi leto 2021 je področje finančno materialnega poslovanja zaznamoval COVID-19, predvsem 

zaradi velikega števila bolniških odsotnosti in obračuna le-teh. V tem letu je prišlo tudi do 

zamika izplačilnega dneva za plače, kar je vplivalo na izvedbo obračunov plače. 

Realizirano je bilo večje število poračunov plač na podlagi sklepov sodišč (referenčna obdobja, 

nadomestila plač za čas neizkoriščenega odmora za malico …). 

Zaradi predsedovanje Slovenije EU in množičnih demonstracij se je izredno povečalo število 

izdanih potnih nalogov in obračunov dnevnic.

V letu 2021 beležimo tudi veliko število obračunov prevajalskega dela zaradi povečanega 

obsega ilegalnih migracij. 

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

pravočasno zagotavljati potrebna materialno tehnična sredstva in opremo.
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V letu 2021 smo na podlagi izvedenih postopkov javnih naročil sklenili 87 pogodb in izdali prav 

toliko naročilnic za dobavo blaga in opravljanje storitev. Poleg tega smo pripravili številne 

strokovne podlage za izpeljavo postopkov javnih naročil na ravni MNZ.

Zaradi preprečitve oziroma omejitve širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2 se je nadaljevalo 

izvajanje dela na treh kontrolnih točkah, in sicer Fernetiči, Krvavi Potok in Škofije, ki so bile 

vzpostavljene v letu 2020. Policiste, ki so opravljali delo na navedenih točkah smo dnevno 

oskrbovali s hrano in toplimi napitki ter jim zagotavljali vso potrebno zaščitno opremo, kot so 

zaščitne maske, rokavice in razkužila. Poleg tega smo skrbeli za čistočo kontejnerjev na 

kontrolnih točkah in ustrezne delovne pogoje za vse policiste.

S 1. 6. 2021 je upravljanje in vzdrževanje mejnih prehodov na zunanji Schengenski meji z 

Republiko Hrvaško prevzelo MNZ. S tem so se povečale naloge in aktivnosti tudi na ravni PU.

V letu 2021 smo na Policijsko upravo Koper prejeli 21 novih vozil, od tega dve vozili v 

operativnem najemu.

2.2.13 Mednarodno sodelovanje 

Mednarodno sodelovanje je v letu 2021 potekalo tako na bilateralni ravni s predstavniki hrvaških 

in italijanskih varnostnih organov kot tudi na multilateralni ravni, predvsem preko agencije 

FRONTEX. Tudi v letu 2021 je bilo sodelovanje zelo okrnjeno zaradi izvajanja ukrepov v 

povezavi s COVID-19.

Sodelovanje s hrvaškimi varnostnimi organi (PU Istarska in PU Primorsko-goranska) so v letu 

2021 bremenile predvsem težave pri vračanju tujcev na podlagi bilateralnega sporazuma. 

Poseben poudarek je bil dan izvajanju skupnih nalog v času epidemije s koronavirusom. Tako 

se mešane patrulje niso izvajale v prvi polovici leta 2021. Kljub izvajanju ukrepov po COVID-19 

pa je potekala stalna komunikacija med predstvaniki PU Istarska in PU Primorsko-goranska ter 

PU Koper, kjer je bila obravnavana predvsem problematika glede nedovoljenih migracij in 

čezmejne kriminalitete ter ukrepov na mejnih prehodih. Stalno in neposredno pa so med seboj 

sodelovali policisti z obeh strani meje na mejnih prehodih Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja, 

Sečovlje-KT in Podgorje ter MPOP Novokračine, Rakitovec in Brezovica pri Gradinu. 

Tudi z italijansko stranjo se ni izvajalo mešanega patruljiranja v prvi polovici leta 2021. To je bilo  

začasno prekinjeno zaradi izvajanja ukrepov v zvezi s COVID-19. Intezivno sodelovanje je 

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 operativno zanimivih dogodkih 

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 s sosednjimi tujimi varnostnimi organi ocenjujemo kot dobro.

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.
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2.2.14 Odnosi z javnostmi 

Sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi novinarji je tradicionalno dobro. Leto 2021 je bilo na 

vseh področjih polno novosti, epidemija pa je prinesla tudi komunikacijske izzive. Skladno z 

ukrepi in omejitvami je bilo manj preventivnih in promocijskih dogodkov, pa vendar smo 

nekatere izvedli, več preko spleta kot v živo. Kljub temu smo organizirali veliko dogodkov na 

temo promocije poklica policist, tudi to predvsem preko aplikacije Zoom in z veliko pomočjo 

regionalnih medijev. 

Bolj smo se osredotočili na družbene medije, predvsem Facebook. Lani smo objavili več kot 

300 sporočil in obvestil, predvsem so bila obvestila s preventivnimi in operativnimi vsebinami 

(od tega je bilo veliko kratkih posnetkov, ki smo jih naredili sami). To so dejansko direktna 

obvestila za javnost. Objave so dosegale tudi preko 210.000 ogledov (primeri: dvig P-111 in 

prevoz v muzej, reševanje na morju, najdena violina, povabilo na predstavitev poklica policist 

…). Facebook stran Policijske uprave Koper ima 11.900 sledilcev. Preko družbenih medijev, pa 

tudi v sodelovanju z občinami, smo izvajali različne preventivne akcije. Letos sta bili najbolj 

izstopajoči proti petardam in proti nasilju, ko smo sodelovali z vladnimi in nevladnimi 

organizacijami ter lokalnimi skupnostmi. Izvedli smo 8 preventivnih delavnic preko aplikacije 

Zoom, ki smo jih tudi v živo predvajali na FB PU Koper. Prvi smo organizirali tudi javne Zoom 

predstavitve poklica policist, ki so imele izjemen odmev.

Prejeli smo 66 pohval in zahval policistom, ki so nam jih poslali občani, zunanje institucije in 

različna podjetja. Direktor PU Koper pa je sodelavce 61-krat 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 

42 krat. Od tega 18 krat za izvajanje nalog na območju naše PU in v 24 primerih za pomoč 

drugim PU. V skladu s programi usposabljanj PPE PU KP smo izvedli samo štiri usposabljanja 

od predvidenih šestih. Neizvedena usposabljanja so bila preklicana in neizvedena zaradi 

epidemije COVID19 in predsedovanja EU. V letu 2021 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 2021 

imeli 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: 

Policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov Koper (PP VSP Koper) so v 2021 s  

službenimi psi izvajali naloge na celotnem območju PU Koper po vseh področjih policijskega 

dela. Tudi PP VSP je bila dodatno vpeta v izvajanje nalog povezanih z bojem proti COVID-19. 

Prisotnost policistov PP VSP in izvajanje njihovih nalog je bilo prilagojeno časovni in območni 

problematiki. Policisti PP VSP Koper so službene pse v letu 2021 uporabili v 320 primerih (v 

209 primerih so uporabili pse za specialistično uporabo - za iskanje prepovedanih drog ali 

eksploziva in v 111 primerih pse za splošno uporabo). V letu 2021 ni bil v nobenem primeru 

službeni pes uporabljen kot prisilno sredstvo.
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