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1

ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE

Delo PU Koper v letu 2016 so še posebej zaznamovali naslednji izstopajoči dogodki:
- v prvem trimesečju 2016 smo zaradi begunskega vala, ki je potekal predvsem
čez območje PU Novo mesto in Maribor tema dvema PU zagotavljali večje
število policistov in kriminalistov v okviru nudenja kadrovske pomoči, kar je
povzročilo večji kadrovski izpad za delo na območju naše PU,
- vpliv na operativno delo, tudi na območju naše PU, je imela policijska stavka, ki
je trajala do 2. 6. 2016,
- največja množična prometna nesreča v R Sloveniji, ki se je konec januarja 2016
zgodila na avtocesti na odseku Dolenja vas – Razdrto in v kateri je bilo
udeleženih 51 vozil, 4 osebe so umrle, veliko pa jih je bilo tudi telesno
poškodovanih,
- tragični dogodek, ki se je zgodil 22. 8. 2016 v bolnici Izola, kjer je pacient s
strelnim orožjem hladnokrvno ubil zdravnika in nato še policista PPP Koper ter
pri begu s strelnim orožjem še hudo ranil policista PP Izola.
Na območju PU Koper beležimo padec obravnave kaznivih dejanj, saj smo v letu 2016
obravnavali 4.180, v letu 2015 pa 6.903 kaznivih dejanj. Upad pripisujemo predvsem
izstopajočim primerom obravnave večjega števila kaznivih dejanj v letih 2014 in 2015,
sicer bi bil tovrstni upad zaznan že v preteklih dveh letih. Posledično je upadla tudi
preiskanost, ki znaša 45,2 % in delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija, ki znaša
12,4 %.
Statistika beleži 1 mrtvo osebo, kot posledico kaznivih dejanj, dejansko so na PU
Koper za posledicami kaznivih dejanj umrle 3 osebe. Poleg državljanke Srbije, najdene
na deponiji gradbenega materiala v bližini vasi Kreplje, sta za posledicami kaznivega
dejanja življenji izgubila tudi zdravnik Splošne bolnišnice Izola in policist Postaje
prometne policije Koper. Statistika njune smrti ne beleži, saj je osumljenec tega
kaznivega dejanja na kraju dejanja umrl in posledično zoper njega ni bila podana
kazenska ovadba.
Premoženjske kriminalitete je bilo za 5,9 % več kot preteklo leto, skupna preiskanost
premoženjske kriminalitete znaša 29,7 % (32,0 %).
Porast je zaznan tudi pri organizirani kriminaliteti, kjer smo obravnavali 65 kaznivih
dejanj, preteklo leto pa 58. Porast je zaznan predvsem pri kaznivih dejanjih
prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in kaznivih dejanjih neupravičene
proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. S porastom tovrstnih kaznivih dejanj
so se povečale tudi količine zaseženih prepovedanih drog, zlasti heroina, kokaina,
konoplje – rastline in nedovoljenih snovi v športu.
Največji upad števila kaznivih dejanj beležimo na področju gospodarske kriminalitete,
kjer smo obravnavali 435 kaznivih dejanj, povzročena škoda pa predstavlja 73,3 %
povzročene škode vseh kaznivih dejanj na PU Koper in znaša 14.632 MIO.
V okviru izvajanja predkazenskih postopkov preiskovanja kaznivih dejanj je bilo
zaključenih 20 finančnih preiskav po ZKP. Višina premoženjske koristi kaznivih dejanj,
v povezavi s katerimi so se izvajale finančne preiskave, je znašala 14.085.963 EUR,
policija je predlagala zavarovanje premoženjske koristi v 6 primerih, v 17 primerih pa ni
bilo podanih vseh potrebnih elementov za zavarovanje premoženjske koristi.

Na področju Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) smo obravnavali 1.416
(1.446) prekrškov ali za 2,1 % manj kot v letu 2015. Obravnavali smo 194 (177),
oziroma za 9,6 % več prekrškov s področja nasilja v družini. Stanje na področju
javnega reda in miru ter splošnih policijskih nalog je bilo predvidljivo in stabilno.
Na področju odkrivanja prekrškov s področja nezakonite posesti orožja in streliva smo
odkrili 141 (161) prekrškov po Zakonu o orožju. Veliko aktivnosti je bilo izvedenih na
področju omejevanja porabe alkohola v povezavi z dogodki na področju javnega reda
in miru, kjer pa se še vedno ugotavlja težave pri dokazovanju storitve prekrška pravnim
in odgovornim osebam. Pri zahtevnejših športnih prireditvah smo organizatorjem pri
vzdrževanju javnega reda in miru zagotavljali pomoč s predhodno dogovorjenim
številom policistov. Na javnih prireditvah nismo obravnavali množičnih ali hujših kršitev
javnega reda in miru ali kaznivih hujših dejanj neposredno povezanih z javnimi zbiranji.
V letu 2016 smo obravnavali za 5,3 % manj prometnih nesreč. V teh prometnih
nesrečah je 13 (12) oseb umrlo. Za 10,8 % je bilo več hudo telesno poškodovanih in
4,3 % več lažje telesno poškodovanih. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bil
nepravilen premik z vozilom, vendar gre v takih primerih največkrat za nesreče brez
hujših posledic. Število prometnih nesreč z udeležbo enoslednih vozil se je zmanjšalo
za 2,9 %, vendar pa je bilo med njimi skoraj polovica vseh mrtvih, in sicer 5 voznikov in
1 potnica. Povečalo se je število prometnih nesreč z udeležbo pešcev za 15,2 %
vendar je med njimi tudi ena od smrtnih žrtev. Ugotovljenih je bilo 29,3 % manj kršitev
cestno prometnih predpisov kot leto prej (vzrok manjšega števila ugotovljenih kršitev je
tudi stavka v prvem delu leta 2016), v večini pa so bile za kršitve izrečene globe.
Po prekinitvi begunske poti preko zahodnega Balkana v prvem trimesečju leta 2016 je
število ilegalnih prehodov na območju PU Koper konstantno naraščalo in je bilo v
primerjavi z letom 2015 za 224,3 % večje. Intenzivno sodelovanje s tujimi varnostnimi
organi, predvsem italijanskimi, ter dodatno postavljanje ZTO na izpostavljenih delih
državne meje so bili nekateri od ukrepov za preprečevanje nedovoljenih prehodov
državne meje. Prav tako se je povečal promet potnikov in vozil na mejnih prehodih, kjer
predvsem izstopa povečanje števila tovornih vozil, za 14 %.
Zaradi finančnih omejitev je bilo poslovanje tudi v letu 2016 zelo težko. Kljub temu je
nabava potrebnega materiala in naročilo storitev potekalo po planu. Vzdrževanje
materialno tehničnih sredstev je potekalo zelo racionalno. Ne glede na to smo vsem
policijskim enotam v okviru možnosti redno zagotavljali minimalno potrebna tehnična
sredstva. K sreči so bile v letu 2016 izvedene nabave določene opreme (zaščitni jopiči,
vozila ipd.), ki so nam omogočile, da smo dotrajano opremo zamenjali in odpisali.
Na delo PU Koper vpliva tudi kadrovska problematika, ki je vsako leto večja. Največje
kadrovske težave so na območnih in tudi na področnih policijskih postajah. Trenutno je
na PU Koper 7 policistov, ki na podlagi sporazuma podaljšujejo delo in se bodo morali
letos najkasneje do 31. 12. 2017 upokojiti. Vključno z letom 2020 izpolni pogoje za
redno starostno upokojitev 50 policistov, med njimi pa je kar 14 tistih, ki so na
vodstvenih delovnih mestih. V tej številki (50) niso zajeti tisti, ki že izpolnjujejo ali pa
bodo v letošnjem in naslednjem letu že izpolnili pogoje za upokojitev po 399. členu
ZPIZ in se bodo lahko kadarkoli upokojili.
V letu 2016 je bilo v izven PU, bližje kraju bivanja, premeščenih več policistov (38).
Med njimi tudi policisti z dolgoletnimi izkušnjami, kar je posledično še dodatno
povečalo kadrovsko problematiko na PU Koper. Kljub temu je še vedno veliko prošenj

za premestitve na druge policijske uprave in veliko policistov, ki se na delo vozijo iz
drugih delov Slovenije. Ker njihovim prošnjam za premestitve, kljub ogromno
vloženega truda s strani vodstva PU Koper, ne moremo ugoditi, to zelo vpliva na
(ne)zadovoljstvo pri delu.
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2.1

DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH
TEMELJNE DEJAVNOSTI

2.1.1

Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete

S področja premoženjske kriminalitete smo obravnavali za 5,9 % več kaznivih dejanj v
primerjavi s preteklim letom. Skupna preiskanost premoženjske kriminalitete znaša
29,7 % (32 %). Od odmevnejših varnostnih dogodkov gre izpostaviti avgustovski
dogodek v Splošni bolnišnici Izola, kjer je osumljenec s strelnim orožjem ustrelil
zdravnika, policista, drugega policista pa hudo ranil. Storilec pa je po spopadu s
policisti na izvozu iz parkirišča bolnice Izola umrl. Izpostaviti je potrebno tudi kaznivo
dejanje poskusa uboja, do katerega je prišlo v prostorih Zdravstvenega doma Piran,
kjer je bil osumljenec kmalu za tem, ko je z nožem napadel medicinsko sestro, prijet in
v nadaljevanju prisilno hospitaliziran v psihiatrično ustanovo. V sodelovanju s tujimi
varnostnimi organi smo obravnavali tudi pogrešanje državljanke Srbije, katere truplo je
bilo najdeno na deponiji gradbenega materiala pri vasi Kreplje. Z intenzivno
kriminalistično preiskavo je bilo kaznivo dejanje umora uspešno preiskano, osumljenec
pa prijet na območju Italije. V letu 2016 smo obravnavali poskus ropa pošte v
Prestranku in rop banke v Postojni. Kaznivi dejanji se še vedno preiskujeta. Konec leta
smo zaznali večje število vlomov v stanovanjske hiše na območju celotne PU Koper, v
zvezi s katerimi je bilo prijetih več osumljencev in za nekatere od njih odrejen pripor.
Odkrivanje in preiskovanje avtomobilske kriminalitete je v letu 2016 izstopalo v
primerjavi z letom prej, saj je bilo opravljenih več hišnih preiskav pri osebah, ki se
poklicno ukvarjajo s popravili vozil. Pri tem je bilo zaseženih preko 700 kosov
avtomobilskih delov, za katere se še vedno ugotavlja njihov izvor. Potrjeno je bilo, da
so bili nekateri tako zaseženi avtomobilski deli del 52 osebnih avtomobilov, ki so bili
ukradeni na območju Italije, Avstrije in Slovenije. Kaznivih dejanj nasilja v družini smo
obravnavali za 25 % manj v primerjavi s preteklim letom, posledično je bilo za 28 %
manj izrečenih ukrepov prepovedi približevanja določeni osebi, kraju oziroma območju.
Upad pripisujemo izoblikovani sodni praksi glede pregona tovrstnih kaznivih dejanj,
kakor tudi številnim preventivnim dejavnostim.
Na področju organizirane kriminalitete smo obravnavali za 9,8 % več kaznivih dejanj s
področja prepovedanih drog, število zaznanih prekrškov pa se je, primerjalno s
preteklim letom, malenkostno zvišalo. Izpostaviti velja dve obsežnejši kriminalistični
preiskavi, v okviru katerih sta bili preiskani dve večji mednarodni kriminalni združbi, ki
sta se ukvarjali s tihotapljenjem in preprodajo prepovedanih drog. Tekom preiskav so
bile zasežene večje količine prepovedanih drog, tako na območju Slovenije kot tudi v
drugih državah članicah EU. Zoper večje število osumljencev so bile podane kazenske
ovadbe in odrejen pripor.
Na področju tihotapstva ljudi smo obravnavali 39 kaznivih dejanj več kot preteklo leto,
kar predstavlja 156 % porast kaznivih dejanj v primerjavi s preteklim letom. Povečanje
zaznave teh kaznivih dejanj gre pripisati izvedbi dveh kriminalističnih preiskav
kriminalnih združb, ki sta se ukvarjali s tihotapljenjem ljudi preko državne meje, pri

čemer smo podali večje število kazenskih ovadb, prav tako je bil zoper več
osumljencev odrejen pripor. Povečanje gre pripisati tudi večjemu številu zaključenih
kriminalističnih preiskav s področja zlorab pri pridobivanju delovnih dovoljenj za tujce,
kjer smo zoper osumljene podali kazenske ovadbe za večje število kaznivih dejanj
prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ter kaznivih dejanj overitve lažne
vsebine. Na področju trgovine z ljudmi smo izvedli dve kriminalistični preiskavi,
ponovno pa je bil zaznan padec kaznivih dejanj na področju ponarejenega denarja, saj
se je število kaznivih dejanj zmanjšalo še za 20,5 %.
Na področju problematike nedovoljene trgovine z orožjem smo obravnavali 8 kaznivih
dejanj, v letu 2015 pa 7. V letu 2016 so bila zaznana in obravnavana 3 kazniva dejanja
izsiljevanja, v letu 2015 nobeno. Na področju organizirane kriminalitete je potrebno
izpostaviti dejstvo, da so več kot polovico tovrstne kriminalitete v celotni Sloveniji
zaznali kriminalisti SKP PU Koper.
Na področju gospodarske kriminalitete na PU Koper beležimo 86,1 % padec števila
kaznivih dejanj v primerjavi z letom 2015, ki je bilo po številu gospodarskih kaznivih
dejanj izjemno. V letu 2016 se je število gospodarskih kaznivih dejanj ponovno
približalo številu kaznivih dejanj iz leta 2013, saj sta leti 2014 in 2015, izstopali zaradi
posameznih primerov večjega števila istovrstnih kaznivih dejanj.
Delež gospodarske kriminalitete v letu 2016 predstavlja 10,4 % celotne kriminalitete na
območju PU Koper. Materialna škoda, ki je posledica gospodarske kriminalitete znaša
16.632 MIO EUR in predstavlja 73 % celotne ugotovljene materiale škode, ki izvira iz
kaznivih dejanj na PU Koper v tem letu. Zaradi obsežnosti in dolgotrajnosti
predkazenskih postopkov je bilo v letu 2016 preiskanih tudi 65 kaznivih dejanj s
področja gospodarske kriminalitete in korupcije iz preteklih let, katerih skupna
materialna škoda znaša 22,9 mio EUR.
V letu 2016 izstopa velik porast korupcijskih kaznivih dejanj ter porast kaznivih dejanj
zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti. Beležimo tudi porast kaznivih dejanj zlorab
plačilnih kartic (kazniva dejana po čl. 247 KZ-1), katere obravnavajo PP. Opazen je
upad števila kaznivih dejanj poslovnih goljufij in kaznivih dejanj poneverb in
neupravičene uporabe tujega premoženja, za katere je v letu 2016 značilno, da se je
pri teh zelo povečala povzročena materialna škoda. Povečanje materialne škode je
očitno tudi pri kaznivih dejanjih zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti. Zaradi padca števila gospodarskih kaznivih dejanj beležimo tudi 28 %
padec kaznivih dejanj, za katera so po ZOPOKD kazensko odgovorne pravne osebe.
Na področju preiskovanja kaznivih dejanj računalniške kriminalitete je bil v 2016
zabeležen porast teh kaznivih dejanj, predvsem zaradi pojava aktualnih oblik širjenja
zlonamernih škodljivih kod (t.i. Cryptolocker ransomware). Na področju računalniške
forenzike smo izvajali številne naloge zavarovanja in preiskave elektronskih podatkov
za območji Policijskih uprav Koper in Nova Gorica. Že vse od leta 2009 so v porastu
kazniva dejanja, v katerih so bile kot sredstvo storitve ali sredstvo napada uporabljene
elektronske naprave ali pa se v teh napravah nahajajo drugi elektronski dokazi in
podatki, ki lahko služijo kot dokaz v kazenskem postopku. Porast opravljenih
forenzičnih postopkov zavarovanj in preiskav elektronskih naprav gre pripisati
predvsem povečanju števila zaseženih GSM telefonov in računalnikov osumljencem
različnih kaznivih dejanj.

2.1.2

Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in
premoženja

Načrtovane naloge na področju splošnih policijskih nalog so bile v letu 2016
realizirane.
Na področju Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) smo obravnavali 1416
(1446) prekrškov ali za 2,1 % manj kot v letu 2015. Največji delež prekrškov po ZJRM1 predstavljajo kršitve 6. člena (vedenje na drzen, nasilen način, udarjanje, pretepanje
– prvi trije odstavki 6. člena), in sicer 455 (454), sledijo prekrški po 4. odstavku 6. člena
ZJRM (nasilje v družini) 194 (177) oz. 9, 6 % več kot lani. Pri kršitvah po 6. členu
ugotavljamo 42 % porast prekrškov po 3. odstavku 6. člena - pretepanje. Teh
prekrškov je bilo obravnavanih 30 (21). Dejstvo je torej, da so policisti obravnavali več
pretepov z medsebojno izmenjavo udarcev kot leto prej in jih kot takšne spoznali tudi
pri pravni kvalifikaciji ravnanja. Po obsegu za prekrški po 6. členu sodijo prekrški po 1.
odstavku 7. člena ZJRM (nedostojno vedenje na javnem kraju) 183 (200) oz. 8,5 %
manj kot v letu 2015. Prekrškov, povezanih z neupoštevanjem ukazov policistov (22.
člen), ki so najpogosteje povezani z odreditvijo pridržanja, je bilo za 2,6 % več kot v
letu prej, in sicer 157 (153). Tudi prekrškov nedostojnega vedenja do pooblaščene
uradne osebe po 2. odstavku 7. člena ZJRM-1 je bilo za 7,7 % več kot leto prej, in sicer
153 (142). Po nekaj letih padca števila prekrškov po 2. odstavku 7. člena je torej
zaznati porast. Pri tem pa je potrebno omeniti, da je nekaj posamičnih primerov izreka
globe tudi zaradi nedostojnega vedenja do drugih PUO.
Na področju Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ) smo obravnavali 48 (30) prekrškov oz. 60
% več kot leta 2015. Od tega je sicer 27 opozoril, ki se nanašajo predvsem na prekrške
storjene ob priglasitvah javnih prireditev na policijskih postajah (nepopolna prijava,
zamuda roka). Torej za primere, ko policisti, predvsem dežurni policisti na policijskih
postajah, ob prijavi javne prireditve ocenijo, da je opozorilo zadosten ukrep in je kot
tako dopustno v skladu z določbami ZP-1. Kot dogodke srednjega tveganja smo v letu
2016 ocenjevali nogometne tekme 1. lige z NK Olimpijo ter Mariborom. Poleg tega smo
takšno oceno podali tudi za finalno nogometno tekmo za Pokal Slovenije, ki je potekala
v Kopru. Poleg nogometnih tekem smo zaradi množičnosti in specifičnosti kot dogodek
srednjega tveganja ocenili javno prireditev srečanje motoristov Harley Davidson v
Portorožu. V vseh teh primerih smo organizatorjem z njihovim soglasjem nudili pomoč
pri vzdrževanju javnega reda in miru. Javne prireditve so potekale brez večjih kršitev.
Ob tem smo izvajali tudi naloge, ki so v skladu s projektom »Žoga je za igro«, in
nadzirali delo varnostnih služb tako na javnih zbiranjih, javnih prireditvah v gostinskih
lokalih kot tudi sicer pri varovanju premoženja. Pri tem je potrebno izpostaviti še
podatek, da so policisti sodelovali pri varovanju 812 (44) varovanjih javnih zbiranj.
Pretekla leta smo v zbirnike vnašali podatke o tem sodelovanju le za javna zbiranja,
kjer smo organizatorjem nudili pomoč na podlagi sklenjenega soglasja. Upoštevajoč
prakso drugje v državi smo z letošnjim letom pričeli z vnašanjem podatkov za vsa
javna zbiranja, kjer so bili policisti na javnih zbiranjih prisotni z različnimi oblikami
opravljanja policijskih nalog.
V zadnjih letih smo skoraj na vseh območnih enotah vzpostavili ustrezen partnerski
odnos z redarstvi, ki postajajo čedalje bolj samostojni pri izvajanju njihovih nalog.
Sodelovanje je različno in odvisno od značilnosti območja posamezne območne
policijske postaje ter tudi od obojestranske prepoznave potreb po sodelovanju. Povsod

pa sodelovanje poteka. Na PU si prizadevamo, da je tovrstno sodelovanje ustrezno,
intenzivno in čim bolj komplementarno.
V letu 2016 smo tako kot leta pred tem dodatno pozornost posvečali področju
odkrivanja prekrškov s področja posesti orožja ter prepovedanih drog. Obravnavali
smo 330 (320) oz. za 3,1 % več prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami. Na področju orožja smo odkrili 141 (161) oz. za 12,4 % manj
prekrškov po Zakonu o orožju kot leto pred tem. S področja Zakona o omejevanju
porabe alkohola (ZOPA) smo obravnavali 5 (2) prekrškov iz pristojnosti Policije, vendar
je pri tem potrebno poudariti težave, s katerimi se policisti srečujemo ob dokazovanju
teh prekrškov in posledično vprašljivem sodnemu uspehu zadeve, ko je podano sodno
varstvo. Še večja težava pa je, da glede na določbe ZOPA zoper samostojne
podjetnike ni mogoče voditi postopkov za prekrške.
2.1.3

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa

V letu 2016 smo obravnavali 1340 (1415) prometnih nesreč ali 5,3 % manj kot leta
2015. V 12 (12) prometnih nesrečah je umrlo 13 oseb (12). V prometnih nesrečah se je
82 (74) hudo telesno poškodovalo ali 10,8 % več kot leta 2015, 535 (513) oseb pa lažje
ali 4,3 % več kot leto prej.
V letu 2016 je najbolj izstopala množična prometna nesreča, ki se je zgodila januarja
na A1 v Senožečah, kjer je bilo udeleženih 51 vozil. V prometni nesreči so 4 osebe
umrle, več jih je bilo telesno poškodovanih. Na regionalni cesti R2-409 Bivje – Razdrto
– Planina, so umrle 3 osebe, od tega 2 voznika motornega kolesa in 1 potnik na
motornem kolesu. Med umrlimi udeleženci so izstopali tisti iz kategorije najšibkejših
udeležencev, in sicer smo beležili 6 nesreč s 7 mrtvimi. Med temi so izstopali vozniki
motornih koles, med katerimi beležimo 4 smrtne žrtve, 1 sopotnik, po en voznik kolesa
s pomožnim motorjem in ena peška. Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom se je
zgodilo zaradi neprilagojene hitrosti, in sicer 9, zaradi neupoštevanja pravila prednosti
sta se zgodili 2 prometni nesreči. Kljub temu, da se je skupno število udeleženih
motoristov v prometnih nesrečah zmanjšalo za 2,9%, se je povečalo število umrlih in
telesno poškodovanih.
Alkohol kot sekundarni vzrok pri prometnih nesrečah je bil najpogosteje prisoten pri
vzroku nepravilna stran vožnje in hitrost. Delež alkoholiziranih povzročiteljev v
prometnih nesreč je znašal 15 % (11,2 %), kar je bistveno več kot leto prej. Povprečna
stopnja alkohola pri povzročiteljih prometnih nesreč je bila 1,36 g/kg (1,33 g/kg). Pri
prometnih nesrečah s smrtnim izidom sta bila 2 (5) povzročitelja pod vplivom alkohola.
V letu 2016 smo ugotovili za 29,3 % manj kršitev cestno prometnih predpisov kot leto
prej (vzrok manjšega števila ugotovljenih kršitev je tudi stavka v prvem delu leta 2016),
v glavnem pa so bile za kršitve izrečene globe. Številne aktivnosti so bile usmerjene v
zagotavljanje kvalitetnega in učinkovitega izvajanja ukrepov zaradi ugotavljanja hujših
kršitev cestnoprometnih predpisov, kar je razvidno tudi iz podatka, da smo večkratnim
kršiteljem CPP zasegli 223 motornih vozil.
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 19 skupnih nadzorov. V skladu z dogovorom z italijanskimi
varnostnimi organi smo izvedli skupne poostrene nadzore na področju problematike
tovornih vozil, voznikov enoslednih vozil, hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola.
2.1.4

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih

Množičen prihod migrantov po balkanski poti preko območja PU Novo mesto in Maribor
v prvem trimesečju 2016 je bistveno narekoval razmere na področju državne meje in
tujcev v primerjavi s preteklim letom. Po zaustavitvi množičnega prihoda se je povečalo
število nedovoljen prestopov državne meje na območju PU Koper in je skupna številka
obravnavanih oseb na zunanji meji za več kot 3 krat presegla številko iz leta 2015.
Število obravnavanih oseb zaradi ilegalnega prehoda zunanje državne meje se je
povečalo za 224,3 %, hkrati se je bistveno povečal delež državljanov Afganistana (za
5500 %), ki skupaj s državljani ostalih arabskih držav predstavljajo tri četrtine vseh
obravnavanih oseb. Gre za osebe, ki so po prekinitvi balkanske poti ostale v tranzitnih
državah, deloma pa tudi za osebe, ki so na novo pričele potovanje.
Državno mejo je na mejnih prehodih v letu 2016 prestopilo 3 % več potnikov kot v letu
prej, ponovno pa izstopa povečanje števila tovornih vozil, in sicer za 14 %. Promet
potnikov se je bistveno povečal na vseh treh mejnih prehodih za obmejni promet.
Povečanje tovornih vozil je bilo posebej značilno za MP Jelšane, kjer so beležili porast
za 57 %, kar je posledica daljših čakalnih dob na MP Starod.
Na mejnih prehodih smo zavrnili 9 % več tujcev kot v letu 2016. Največ je bilo
zavrnjenih državljanov Albanije, katerih je bilo več kot 70 %. Sledijo državljani BiH,
Srbije in Kosova. Najpogostejši razlog pri zavrnitvah je bil razpisan ukrep prepovedi
vstopa v SIS. Povečalo se je število izmikanj mejni kontroli, predvsem s skrivanjem v
tovornih vozilih.
Čeprav smo na mejnih prehodih obravnavali enako število oseb zaradi uporabe
ponarejenih ali prenarejenih listin, je bilo listin zaseženih manj. To je posledica dejstva,
da so v letu 2016 policisti obravnavali manj primerov ponarejenih žigov, ki pa so kljub
temu še vedno predstavljali številčno najpogostejšo obliko zlorabe listin. Kršiteljev s
področja prometa s prepovedano drogo je bilo obravnavanih več. Na mejnih prehodih
je bilo zaseženo enako število ukradenih vozil ter obravnavanih za 19 % manj
prekrškov zaradi posesti prepovedanega orožja.
Enote so obravnavale 21 % manj kršitev po Zakonu o tujcih ter tujcem izdale 60 %
manj odločb o vračanju. Istočasno so enote izdale 4 krat več odločb o vrnitvi,
predvsem na račun ilegalnih migrantov, ki niso bili uspešno vrnjeni v sosednje države.
Na notranji meji je bilo ugotovljenih za 42 % manj nedovoljenih vstopov. Na to je
bistveno vplivalo drastično zmanjšanje nedovoljenih vstopov iz Madžarske – za 89 %.
Tuji varnostni organi so nam v letu 2016, na podlagi mednarodnih sporazumov o
vračanju oseb, vrnili 82 % več oseb kot v letu prej. Od skupnega števila so nam
italijanski varnostni organi vrnili 128 tujcev, hrvaški varnostni organi pa 7 tujcev.
Prevladujejo državljani Afganistana in Pakistana, ki so nedovoljeno vstopili iz Hrvaške
in tranzitirali preko Slovenije v Italijo. Sprejem 36 oseb smo zavrnili zato, ker ni bilo
obveznosti prevzema oziroma pomanjkanja dokazov. Naši policisti pa so tujim
varnostnim organom izročili enako število tujcev kot v letu 2015, in sicer 316 (314).

Večina (279) jih je bila vrnjenih na Hrvaško, sledi vračanje v Italijo (33). Pri 115-tih
tujcih so TVO izročitev zavrnili, največkrat zaradi pomanjkanja dokazov oziroma ker ni
bilo obveznosti prevzema. Predvsem HVO so v obdobju migrantskega vala zavračali
sprejem večjih skupin ilegalcev.
2.1.5

Varovanje določenih oseb in objektov

Za varovane osebe, ki živijo na našem območju, so bile pripravljene in ažurirane
ocene ogroženosti in posredovane Generalni policijski upravi. Ob obiskih varovanih
oseb na našem območju smo sodelovali s pristojno enoto Generalne policijske uprave,
ji pomagali in koordinirali naloge. Vsa varovanja in obiski delegacij, ki so se zadrževale
na območju PU, so potekala skladno z odrejenimi nalogami, pravili in usmeritvami.
Potovanja in tranzit varovanih oseb smo spremljali in po potrebi nudili pomoč
varovanim osebam in spremstvu. Posebnosti oziroma dogodkov, ki bi vplivali na
varnost varovanih oseb ob njihovem zadrževanju na območju naše PU in tudi sicer,
nismo obravnavali.
2.2

DRUGE DEJAVNOSTI

2.2.1

Policijsko delo v skupnosti

V letu 2016 smo nadaljevali z ustaljenimi oblikami dela v skupnosti in preventivnimi
aktivnostmi. Policisti PU Koper so izvedli 581 (669) preventivnih aktivnosti iz vseh
štirih temeljnih področij policijskega dela. Največ, kar 205, aktivnosti je bilo izvedenih
na področju JRM, sledi področje prometne varnosti s 200, kriminaliteta s 95
aktivnostmi, drugo s 77 aktivnosti ter mejne zadeve s 4 aktivnostmi.
Na področju prometne varnosti smo sodelovali na okrogli mizi v zvezi s problematiko
koles s pomožnim motorjem. Največ aktivnosti smo izvedli z različnimi svetovanji preko
medijev. Na območju več PP smo sodelovali pri izvedbi večjega števila preventivnih
aktivnosti za motoriste pred začetkom motoristične sezone. Sodelovali smo pri izvedbi
sedaj že tradicionalnih prireditvah »Otroški festival« in na »Primorskem sejmu«.
V letu 2016 smo nadaljevali s projektom preventivnih aktivnosti s področja varne
uporabe pirotehnike »Sem zvezda, ne mečem petard!«. Poseben poudarek smo tudi
letos namenili delu v skupnosti v času priprav na turistično sezono, kjer naloge
načrtujemo s posebej izdelanim opomnikom. V okviru priprav na poletno turistično
sezono smo tudi letos izvedli medijsko odmevno preventivno aktivnost, okroglo mizo z
imenom »Varnost je prednost v turizmu«, ki je ponovno potekala v hotelih Bernardin v
Portorožu.
Zaradi nasilnih dejanj s strani strank v zdravstvenih ustanovah, CSD in UE je bilo na
prošnjo vodstev teh institucij izvedenih več predavanj in delavnic na temo
preprečevanja nasilja in obvladovanja nasilnih ali nesramnih strank. V okviru dela
kriminalistične policije pa je bilo na različnih institucijah (šole, zavodi itd.) izvedenih več
predavanj s področja problematike nasilja v družini, mamil, računalniške kriminalitete
itd.

2.2.2

Operativno-komunikacijska dejavnost

Obseg interventnih oziroma nujnih klicev na številko 113 in s tem povezanih dogodkov
se v primerjavi z letom 2015 ni bistveno spreminjal. Odstopanja v deležih po področjih
dela in območjih so bila zelo majhna, pa tudi reakcijski časi so bili skoraj enaki. Večjih
težav pri napotitvah in poročanju nismo zaznali.
V enem primeru smo zaradi nujnih tehničnih posegov na OKC Ljubljana prevzeli tudi
sprejem klicev na 113 in napotitve patrulj na območju PU Ljubljana. V pomoč na OKC
Koper so prišli štirje uslužbenci OKC Ljubljana, kljub maksimalni obremenitvi
zmogljivosti v Kopru, je delo potekalo brez težav.
V drugi polovici leta je OKC pričel z izvajanjem varovanja objekta SKP, zaradi
kadrovskih razlogov so to varovanje izvajali vpoklicani pomožni policisti in policisti iz
različnih PP.
2.2.3

Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost

Na PU Koper je bilo opravljenih za 29 % več ogledov krajev kaznivih dejanj in
dogodkov kot leta 2015. Glede na navedeno je bilo zavarovanih 17 % več sledi glede
na leto 2015. Na podlagi zavarovanih sledi je bilo neposredno identificiranih za 46,6 %
več osumljencev. Fotografiranih je bilo 3,4 % manj osumljencev kaznivih dejanj, 0,8 %
manj je bilo daktiloskopiranih osumljencev kaznivih dejanj, 38,7 % več je bilo odvzetih
brisov ustne sluznice osumljencem kaznivih dejanj.
S ciljem izboljšanja dela na področju ogledne dejavnosti, so bila na Oddelku za
kriminalistično tehniko izvedena 4 trimesečna usposabljanja policistov policijskih postaj
in 2 enodnevni usposabljanji na enotah.
2.2.4

Analitska dejavnost

SKP - oddelek za kriminalistično obveščevalno dejavnost je z analitično dejavnostjo
kontinuirano izvajal vsebinske analize za določene posamezne osumljence in skupine
oz. obravnavane združbe. Istočasno je oddelek ažurno izvajal vsebinski pregled vseh
pridobljenih podatkov, jih ocenjeval in posredoval kriminalistom preiskovalcem in
policistom zlasti v primerih, ko je sama vsebina informacije narekovala izvedbo
posameznih strokovnih nalog ali ukrepov.
Enako kot pretekla leta smo izdelali letno in polletno analizo odvzemov prostosti, ki je
pokazala visoke trende povečanja števila pridržanih oseb na območju naše PU,
predvsem na področju pridržanj tujcev zaradi izročanja tujim varnostnim organom. S
pomočjo analize tudi dodatno spremljamo zakonitost in strokovnost področja dela. V
začetku leta smo izdelali analizo stanja na prekrškovnem področju, s katero med
drugim spremljamo obremenjenost posameznih policijskih enot in obseg nerešenih
zadev. Ob regijskem srečanju s CSD-ji smo skupaj analizirali stanje na področju nasilja
v družini in podatke tudi izmenjali s CSD-ji oziroma regijsko koordinatorko CSD za
področje nasilja v družini.

2.2.5

Nadzorna dejavnost

V letu 2016 so nadzorniki opravili 1 splošni nadzor, in sicer na PP Ilirska Bistrica, kjer
je bilo delo enote ocenjeno z oceno zakonito, strokovno in učinkovito.
Skladno z načrtom izvedbe nadzorov oziroma naknadno sprejetimi odločitvami, smo
opravili še 18 strokovnih nadzorov (skupno je bilo nadziranih 11 področij dela) in 13
nadzorov nad delom delavcev.
Opravili smo 4 ponovne nadzore. Nadzorniki so ugotovili, da so vodstva enot v celoti
upoštevala predloge za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti.

2.2.6

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov

V skladu z normativno ureditvijo področja smo spremljali zakonitost in strokovnost
uporabe policijskih pooblastil in prisilnih sredstev. V letu 2016 je bilo za 7,9 % manj
uporab prisilnih sredstev, in sicer 778 (845). Pri tem so bila najpogosteje uporabljena
najmilejša prisilna sredstva, in sicer telesna sila, sredstva za vklepanje in vezanje ter
plinski razpršilec. Delež teh prisilnih sredstev predstavlja 98,3 % vseh uporabljenih
prisilnih sredstev. Uporabo prisilnih sredstev v letu 2016 je zaznamoval tragični
dogodek 22. 8. 2016 v Splošni bolnišnici Izola, v katerem je storilec ubil zdravnika in
policista, ki pred smrtjo ni uspel uporabiti prisilnih sredstev, saj ga je storilec presenetil.
Drugega policista je storilec hudo telesno poškodoval. Pri tem sta dva policista PP
Izola uporabila tudi strelno orožje. Storilec je na kraju umrl. Za preveritev okoliščin
uporabe prisilnih sredstev – strelnega orožja je Generalni direktor Policije ustanovil
komisijo, ki je ugotovila, da je bila uporaba strelnega orožja zakonita in strokovna.
Glede napadov na policiste, ki so bili okvalificirani kot utemeljeni sumi storitve kaznivih
dejanj po KZ, je statistično stanje enako preteklemu letu. V petih kaznivih dejanjih je
bilo napadenih 8 policistov. V dveh primerih so bile zaznane grožnje policistom, ki smo
jih opredelili kot grožnje z nizko stopnjo ogroženosti.
Policiste smo izobraževali ter usposabljali v skladu s programom za vadbo praktičnih
postopkov s samoobrambo. Pri tem smo zagotavljali tudi enotno izvajanje teoretičnih
vsebin. Veliko izobraževanja pooblaščenih uradnih oseb so izvajale tudi posamezne
PP in NOE. V zadnjih treh mesecih vadbe smo poudarek dali usposabljanju policistov
za varno in učinkovito izvajanje nalog v najnevarnejših okoliščinah in ob nepredvidenih
napadih nanje.
Na podlagi določb Zakona o kazenskem postopku, Zakona o prekrških, Zakona o
nadzoru državne meje, Zakona o pravilih cestnega prometa ter Zakona o nalogah in
pooblastilih policije so policisti v letu 2016 pridržali 905 (687) oseb ali 31,7 % več kot v
letu 2015. Največji delež pridržanj predstavljajo pridržanja po 4. alineji 1. odstavka 64.
člena ZNPPol (pridržanje zaradi izročitve tujim varnostnim organom). Teh pridržanj je
bilo v letu 2016 kar 485 (260) in so bila v 86 % porastu. Porast je v tesni povezavi v
velikim porastom nedovoljenih prehodov državne meje, ki je podrobneje opisan v
poglavju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih.

2.2.7

Reševanje pritožb

V letu 2016 je bilo na PU Koper vloženih 35 pritožb (39), kar pomeni 10,3 % upad
števila glede na leto 2015. Po delovnih področjih je bilo največ pritožb na področju
javnega reda in miru 14 (33), zagotavljanja varnosti cestnega prometa 10 (10),
kriminalitete 3 (9), državne meje in tujcev 2 (3), drugih dogodkov pa 1 (4). Enote so 7
(13) pritožb reševale v pomiritvenem postopku, 7(8) pa pred senatom, od katerih sta
bili 2 pritožbi utemeljeni. Najpogostejši razlogi za podajo pritožbe so bili uporaba
pooblastil 4 (10), neukrepanje 2 (10) in nepravilna komunikacija 7 (10). Pritožbenega
razloga uporabe prisilnih sredstev v letu 2015 nismo beležili, v letu 2016 pa je bil
takšen pritožbeni razlog le v enem primeru.
2.2.8

Notranje preiskave

V letu 2016 je PU Koper zabeležila skupno 9 (4) primerov prijavljenih in odkritih
kaznivih dejanj 7(4) uradnih oseb policije, katera so bila odstopljena v obravnavo
posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva. Ovadeni policisti službujejo
na različnih enotah PU Koper.
V letu 2016 je bilo policistom vročenih 13 (5) pisnih opozoril pred redno odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi zaradi krivdnih razlogov ter 2 (1) izredni odpovedi pogodbe o
zaposlitvi.
V letu 2016 na PU ne beležimo zaprosil za dodelitev brezplačne pravne pomoči in takih
zaprosil ni bilo niti v letu 2015.
2.2.9

Informacijska in telekomunikacijska dejavnost

Na področju informacijskega sistema policije smo največ pozornosti namenili
zagotavljanju nemotenega delovanja sistemov in opreme, zagotavljanju razpoložljivosti
servisov in prilagajanju aplikativne podpore potrebam delovnih procesov. Izvedli smo
številne nadgradnje, prilagoditve in inštalacije programske in strojne opreme,
zagotavljali redno administriranje uporabnikov in izvajali druge redne aktivnosti.
Na področju telekomunikacij smo izvajali potrebno konfiguriranje, optimiziranje in
nadgradnjo fiksnega govornega omrežja, vzdrževanje mobilnega govornega omrežja in
vzdrževanje sistema za prenos alarmnih sporočil.
Na področju tehničnega varovanja in video nadzornih sistemov smo izvajali
vzdrževanje in servise, na sedmih lokacijah je bila nameščena nova reflektorska
razsvetljava za potrebe videonadzornih sistemov, na štirih lokacijah so bili nameščeni
novi sistemi kontrole pristopa ter na treh lokacijah nameščeni novi domofoni.
V letu 2016 smo namestili novo informacijsko opremo na štirih policijskih postajah ter
uvedli tablične računalnike v projektu »E-policist«.

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve
PU Koper ima sistemiziranih 1264 (1290) delovnih mest, od tega 1127 (1156)
uradniških delovnih mest (988 uniformiranih in 139 neuniformiranih policistov) in 137
(134) strokovno tehničnih delovnih mest. Zasedenih delovnih mest je 905 (938), od teh
788 (820) uradniških delovnih mest (669 (696) uniformiranih policistov, 119 (124)
neuniformiranih policistov) in 117 (118) delovnih mest brez statusa policista.
Zasedenost je znašala 71,6 % (72,7 %). Po kadrovskem načrtu Policije pa je bil
kadrovski načrt PU Koper 911 dovoljenih vseh zaposlitev v letu 2016.
Novo zaposlenih je bilo 34 (70) javnih uslužbencev, in sicer 31 (68) kandidatov za
policiste za varovanje zunanje meje Evropske unije, 2 (2) policista in 1 (0) čistilka.
Delovno razmerje je prenehalo 29 (21) javnim uslužbencem, od tega 27 (16)
policistom. Beležimo 11 (6) upokojitev policistov, 1 upokojitve finančnika, 1 upokojitve
administratorja, 7 sporazumnih odpovedi policistov, 1 sporazumne odpovedi kandidata
za policista, 3 izteke pogodb o zaposlitvi kandidatom za policiste, 1 začasno
premestitev v Kabinet predsednika vlade, 1 smrt policista, 1 izredno odpoved policistu
ter 1 mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
Poleg zgoraj naštetih prenehanj je bilo realiziranih še 38 (9) premestitev javnih
uslužbencev izven PU Koper. Med njimi je bilo 23 policistom, zaposlenim za nedoločen
čas, ter 13 policistom – ndm ob izteku pogodbe o zaposlitvi omogočena premestitev
bližje domu, 2 policista pa sta bila izbrana za delo na UIT, GPU na podlagi notranjih
objav prostih delovnih mest. Na našo policijsko upravo ni bil premeščen noben policist,
razen 2 premestitev policistov z medsebojno zamenjavo, ki smo ju izvedli v
sodelovanju s PU Novo Gorico in PU Maribor.
Na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je bilo s strani osebnih zdravnikov
javnih uslužbencev vloženih 6 (9) predlogov za uveljavitev pravic iz invalidskega
zavarovanja zaposlenih: 1 je bila potrjena III. kategorija invalidnosti, 2 je bila priznana
III. kategorija invalidnosti in pravica do dela na istem delovnem mestu s krajšim
delovnim časom, 2 je bila priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do premestitve
oz. dela na istem delovnem mestu z omejitvami in 1 invalidnost ni bila priznana, saj
zdravljenje še ni zaključeno.
V sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu UOK je bilo izpeljano cepljenje
proti klopnemu meningoencefalitisu in hepatitisu B. Prav tako so bili v sodelovanju z
omenjeno službo izvedeni usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi 19 (20)
uslužbencev, ki so jim zdravniška spričevala že potekla, 10 (7) kontrolnih pregledov, 11
(8) izrednih pregledov in 41 (6) pregledov uslužbencev – pripadnikov oz. kandidatov za
delo v PPE, od tega jih je bilo 32 napoteni tudi na obremenilno testiranje. Poleg tega je
bilo 239 (159) uslužbencev napotenih na usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni
pregled k zunanjemu izvajalcu.
Pri delu se je poškodovalo 28 (31) uslužbencev. Največ poškodb se je zgodilo pri
intervencijah, in sicer 11, od tega ena s smrtnim izidom. Sledijo poškodbe zaradi
prometnih nesreč, in sicer 7.
V avgustu 2016 je pri intervenciji pod streli morilca podlegel poškodbam policist, drugi
pa je bil huje ranjen. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, OE Koper, smo izpeljali
akcijo zbiranja prostovoljnih denarnih prispevkov na nivoju celotne policije z namenom
pomagati družinama pokojnega in ranjenega policista.

2.2.11 Izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje
Usposabljanja so v letu 2016 potekala skladno z Načrtom izpopolnjevanj in
usposabljanj v Policiji za leto 2016. Zaposleni so se udeleževali vseh skupnih oblik
usposabljanj, ki jih je organizirala Policijska akademija.
Od dodeljenih sredstev za individualno usposabljanje in izobraževanje smo,
upoštevajoč navodilo o doslednem ugotavljanju potreb službe po tovrstnem
usposabljanju, porabili 127 evrov.
Skladno z letnim načrtom in mesečnimi plani dela smo izvedli 14 različnih lastnih oblik
usposabljanj, in sicer v 74 izvedbah, ki smo jih načrtovali glede na ugotovljene potrebe
in izražene želje posameznih policistov in vodij NOE ter PP.
Lastne oblike usposabljanj in izobraževanja so izvajali tudi na posameznih policijskih
enotah, in sicer običajno v okviru delovnih sestankov, posvetov ali pri odpravah na
delo.
2.2.12 Finančno-materialne zadeve
Na proračunski postavki 5572 (redni materialni stroški) smo v letu 2016 porabili skupaj
1.473.940,71 EUR (vključno s projekti), kar predstavlja 0,7 % manj kot v letu 2015.
Večina sredstev je porabljenih za prevozne stroške in storitve, sledijo stroški energije,
komunalnih storitev in komunikacij, stroški najemnin in stroški pisarniškega in
splošnega materiala ter stroški tekočega vzdrževanja. Smo pa globalno na segmentu
energentov porabili nekoliko manj, kar nam je omogočilo, da smo dodatna sredstva
porabili za vzdrževanje vozil in objektov. Tako smo lahko povečali operativnost
policijskih enot oziroma izboljšali pogoje dela.
Na proračunski postavki 5861 (mejni prehodi na zunanji meji) smo porabili 222.379,38
EUR oziroma 6,8 % manj kot v letu 2015.
Na proračunski postavki 0139 (prehrana, gostinske storitve - lastna dejavnost) smo
konec leta 2016 zabeležili skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.367,46
EUR. Od tega smo 11.637,20 EUR rezervirali za plačilo računov v letu 2016, ki se
nanašajo na december 2015, preostalih 2.730,26 EUR pa smo odvedli kot presežek
prihodkov.
V letu 2016 smo po najboljših močeh skrbeli za vzdrževanje opreme in objektov, vsem
enotam pa poskušali pravočasno zagotavljati potrebna materialno tehnična sredstva in
opremo. V okviru investicij smo v skupni vrednosti 127.509,97 EUR izvedli različna
popravila in nabavili nujno potrebno opremo.
Opremo in vozila smo vzdrževali v okviru razpoložljivih sredstev ter se v največjem
mogočem obsegu posluževali notranjih resursov.
Na območju Policijske uprave Koper je na razpolago 90 službenih stanovanj in 33
ležišč v samskih sobah. Trenutno je nezasedenih 7 stanovanj in 15 ležišč v samskih
sobah.

2.2.13

Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje je potekalo tako na bilateralni ravni s predstavniki hrvaških in
italijanskih varnostnih organov, kot na multilateralni ravni, predvsem preko agencije
FRONTEX.
S hrvaškimi varnostnimi organi (PU Istarska in PU Primorsko-goranska) so bili
organizirani redni sestanki, na katerih smo obravnavali predvsem problematiko glede
nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete ter ukrepe na mejnih prehodih, izvedbe
skupnih mešanih patrulj in poostrenih nadzorov nad ilegalnimi migracijami ter aktivnosti
ob vzpostavitvi skupne mejne kontrole. Na posebnem sestanku pred turistično sezono
so bili usklajeni ukrepi za večjo pretočnost prometa na mejnih prehodih v času
prometnih konic ter načini obveščanja in usklajevanja aktivnosti ob izrednih dogodkih.
Mesečno so policisti PP Ilirska Bistrica, PP Koper in PP Kozina izvajali mešane patrulje
s hrvaškimi varnostnimi organi. Stalno in neposredno pa so med seboj sodelovali
policisti z obeh strani meje na mejnih prehodih Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja in
Starod. Z italijanskimi varnostnimi organi je sodelovanja najpogosteje potekalo na
regionalni ravni med SUP in SKP PU Koper ter Squadro Mobile Trst, Settore di Polizia
di frontiera Trst ter Guardia di Finanza Trst. Sodelovanje je potekalo tako v okviru
izvajanja skupnih kriminalističnih preiskav, izmenjave podatkov o potovanjih skupin
navijačev, javnih zbiranj v bližin državne meje ter drugih primerih na podlagi dnevne
izmenjave zaprosil in odgovorov. Na lokalni ravni je sodelovanje potekalo predvsem
med PPIU Koper z mejno policijo iz Opčin, PPOP Koper z pomorsko policijo iz Trsta ter
PP Koper z komisariatom iz Milj. Na MP Koper so bili v mesecih juliju in avgustu v
okviru skupne operacije Frontex- a Focal Point prisotna dva poljska, slovaški in švedski
policist. Sodelovanje s agencijo Frontex je potekalo tudi preko sodelovanja PPOP
Koper in SUP PU Koper v mreži patrulj na morju EPN, projekta EUROSUR ter preko
napotitve policistov PU Koper na skupne operacije v tujini (Italija, Hrvaška, Bolgarija in
Madžarska). Sodelovanje s sosednjimi tujimi varnostnimi organi ocenjujemo za
zgledno.
V sodelovanju s sektorjem mejne policije iz Trsta sta bila v konec leta 2016
organizirana delovna sestanka glede problematike ilegalnih migrantov na skupni meji.
Na podlagi teh sestankov je bil konec leta podpisan dogovor o koordiniranemu nadzoru
skupne notranje meje z dodatnimi patruljami, ki s je pričel izvajati januarja 2017.
2.2.14 Odnosi z javnostmi
Leto 2016 sta naše območje zaznamovala predvsem dva velika dogodka. Najprej
množična prometna nesreča na avtocesti, zatem pa še streljanje v izolski bolnici, v
katerem je umrl policist. V obeh primerih lahko rečem, da je bilo sodelovanje z novinarji
zgledano.
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. Aktivno
komuniciramo z javnostmi predvsem na področju večje varnosti motoristov in varnosti
na plaži. Vključevali smo se v različne humanitarne akcije in zbrali nekaj denarja in
zamaškov, predvsem za otroke in za kolege, katerih družine so se znašle v stiski.

Udeležili smo se tudi mednarodnega zaposlitvenega sejma v Kopru, kjer smo
predstavili delo policije in možnosti zaposlitve. Sodelovali smo z različnimi vrtci in
šolami, kjer smo predstavljali poklic policista, vključili smo se tudi v druge, večje
preventivne aktivnosti, kot je preprečevanje nasilja nad ženskami in podobno. Letos so
nekateri statistični podatki nižji kot v preteklem letu, kjer posebej izstopa manjše
število poslanih obvestil za javnost, ki jih nismo pošiljali v času policijske stavke.
Izjemno pa se iz leta v leto povečuje število novinarskih vprašanj, prav tako tudi
vprašanj občanov, ki pa niso vsa statistično zabeležena, saj jih je veliko izven
delovnega časa.
Lani smo prejeli 81 zahval policistom, ki so nam jih poslali občani, zunanje institucije in
različna podjetja.
2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot
Za neposredno izvajanje nalog policije je bila posebna policijska enota sklicana 19 (14)
krat oz. 27 % več kot leto prej. Od tega je bila enota sklicana 12 krat za izvajanje nalog
na območju PU in 7 krat za izvajanje nalog na območju drugih PU. Enota je bila
največkrat sklicana z namenom varovanja športnih prireditev, in sicer 8 sklicev, 3 krat
za pomoč pri zaključni realizaciji s SKP ter 3 krat za delo po akciji »Migrant 2015« (pri
teh sklicih so policisti PPE delali v daljšem časovnem obdobju po predvidenem
razporedu).
Na PU smo izvedli šest od šestih predvidenih usposabljanj po programu iz letnega
rokovnika usposabljanja posebne policijske enote. Prav tako so se policisti PPE PU
Koper v skladu s odločbami udeležili vseh predvidenih usposabljanj, ki jih je organiziral
in izvedla PPE GPU v Gotenici.
Službeni psi
Na PP VSP PU Koper je 9 službenih psov za splošno uporabo in 4 službeni psi za
specialistično uporabo (za odkrivanje prepovedanih drog), skupaj torej 13 službenih
psov. Na PP VSP je trenutno razporejenih 15 vodnikov službenih psov. Dva vodnika
sta trenutno brez službenih psov. V letu 2016 je prišlo do pogina enega psa za splošno
uporabo, vodnik je že dobil v šolanje novega psa. Izpostaviti je potrebno starostno
precej zaskrbljujočo strukturo službenih psov za splošno uporabo, saj je kar 8 psov
starejših od 9 let, pet vodnikov pa ima mladiče, ki bodo za kakovostno rabo sposobni
šele v naslednjih letih. Na to problematiko smo v letu 2016 GPU seznanjali tudi s
posebno analizo oz. poročilom.
Policisti vodniki službenih psov so v letu 2016 za kar 65 % večkrat uporabili službene
pse, in sicer 111 (67); od tega 74 (34) za splošno uporabo in 37 (33) uporab psov za
specialistično uporabo. V letu 2016 smo se soočili s porastom problematike na zunanji
meji z Republiko Hrvaško, kjer je bilo tudi povečano število uporab službenih psov. Kot
prisilno sredstvo službeni psi v letu 2016 niso bili uporabljeni (v letu 2015 dva krat).
Policisti so s službenimi psi pogosto vključeni v pomoč pri intervencijah preko OKC PU.
Pri tem so uporabili 21 (18) drugih prisilnih sredstev. Policisti so v letu 2016 izvajali tudi
17 (5) preventivnih aktivnosti na področju javnega reda in miru ter varnosti cestnega
prometa.

V letu 2016 so policisti vodniki službenih psov samostojno obravnavali še 36 (37)
kršitev o javnem redu, 6 (5) prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami, 2 (0) po Zakonu o osebni izkaznici in 1 (2) prekršek po
Zakonu o zaščiti živali in v enem primeru nudili asistenco upravičencem.

Danimir Rebec
direktor
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