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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE 

Na območju PU Koper smo v letu 2017 beležili 1,3 % porast obravnave kaznivih dejanj, saj smo 

obravnavali 4.236 kaznivih dejanj, v letu 2016 pa 4.180. Preiskanost kaznivih dejanj je bila 46,0 

%, kar je za 0,8 % več kot v letu 2016. Tudi z lastno dejavnostjo smo odkrili več kaznivih dejanj, 

in sicer se je delež teh povečal z 12,4 % v letu 2016 na 15,5 % v letu 2017.

Obravnavali smo pet kaznivih dejanj zoper življenje in telo, ki so imela za posledico smrt. 

Obravnavali smo umor v Izoli, dvojni umor v vasi Lukovec na Krasu, umor v Izoli in kaznivo 

dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti na območju Ilirske Bistrice. Na območju bivšega 

mejnega prehoda Škofije smo obravnavali poskus umora, medtem ko smo na območju mesta 

Izole obravnavali poskus uboja.

S področja premoženjske kriminalitete smo na PU Koper obravnavali skupno za 0,4 % več 

kaznivih dejanj v primerjavi s preteklim letom. Skupna preiskanost premoženjske kriminalitete je 

30,0 %, medtem, ko je bila v letu 2016 preiskanost 29,7 %. Delež splošne kriminalitete v celotni

kriminaliteti na PU Koper znaša 88,8 %. Na področju premoženjske kriminalitete je po svoji 

brutalnosti izstopal rop izvršen nad ženskama v naselju Barižoni in prijetje državljana Srbije, ki 

je na območju PU Koper v krajšem času izvršil tri rope.

Na področju organizirane kriminalitete je bil zaznan velik porast kaznivih dejanj prepovedanega 

prehajanja meje ali ozemlja države in kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. V letu 2017 smo 

obravnavali osem zastrupitev s prepovedanimi drogami, od tega je v štirih primerih nastopila 

smrt.

Za kazniva dejanja gospodarske kriminalitete je bilo značilno veliko povečanje premoženjske 

škode v primerjavi s preteklimi leti. Materialna škoda, povzročena s storitvijo gospodarskih 

kaznivih dejanj, je znašala 52,3 mio EUR in kar 40,2 mio EUR materialne škode je bilo 

povzročene s storitvijo kaznivih dejanj zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti. Delež 

materialne škode, ki je posledica gospodarske kriminalitete, je znašal 91,5 % celotne 

ugotovljene materiale škode na PU Koper. Zaključenih je bil tudi 22 finančnih preiskav po ZKP.

V letu 2017 smo obravnavali za 4,9 % manj prometnih nesreč. V teh prometnih nesrečah je 9 

(13) oseb umrlo. Za 4,7 % je bilo več hudo telesno poškodovanih in 9 % manj lažje telesno 

poškodovanih. V prometnih nesrečah so umrli 4 vozniki motornih koles in 3 potniki v osebnih 

vozilih. Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom (4) se je zgodilo na glavnih cestah I. reda, 3 

so umrli na avtocesti. Ugotovljenih je bilo 62,7 % več kršitev cestno prometnih predpisov kot

leto prej (vzrok večjega števila ugotovljenih kršitev je tudi stavka v prvem delu leta 2016).

Pri izvajanju mejne kontrole na mejnih prehodih smo, na podlagi Uredbe EU 2017/458, s 7. 4.

2017 pričeli z izvajanjem sistematične mejne kontrole tudi nad državljani EU, kar je prineslo 

bistvene spremembe pri izvajanju mejne kontrole. Dne 29. 6. 2017 je bila razglašena arbitražna 

sodba, na podlagi katere je bila prvič določena tudi državna meje z Republiko Hrvaško na 

morju, kar pa Republika Hrvaška ne priznava. Posledično smo do konca leta na morju 

obravnavali kar 1177 mejnih incidentov. Do implementacije arbitražne sodbe je prišlo 30. 12.

2017, ko so bili temu primerno prilagojeni tudi naši ukrepi na morju. V letu 2017 se je za kar 

81,3 % povečalo število obravnavanih ilegalnih migrantov, in sicer smo jih obravnavali 1009 

(557).
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI

2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 

Delež splošne kriminalitete v celotni kriminaliteti na PU Koper je 88,8 %. S področja 

premoženjske kriminalitete smo obravnavali skupno za 0,4 % več kaznivih dejanj v primerjavi s 

preteklim letom.

S področja krvnih deliktov smo obravnavali poskus umora tujega državljana na območju 

bivšega mejnega prehoda Škofije. V februarju je bila odmevnejša preiskava umora v Izoli, 

marca smo obravnavali dvojni umor v vasi Lukovec na Krasu, aprila poskus uboja v Izoli, v Izoli 

pa smo obravnavali tudi kaznivo dejanje nasilnega umora.

Skupna preiskanost premoženjske kriminalitete je 30 %, medtem, ko je bila v letu 2016 

preiskanost 29,7 %. Od odmevnejših varnostnih dogodkov gre izpostaviti brutalen rop dveh 

starejših občank na domu v naselju Barižoni, kjer so bili storilci po hitri intervenciji policije prijeti 

na kraju in zoper njih odrejen pripor. Prav tako smo obravnavali srbskega državljana za tri hujše 

rope na območju Kopra in Sežane. Odkrivanje in preiskovanje avtomobilske kriminalitete smo 

nadgradili tako, da smo obravnavali 3 obsežnejše skupine storilcev, ki so se ukvarjali z 

avtomobilsko kriminaliteto, pri čemer je bilo na hišnih preiskavah skupaj zaseženih več kot 1500 

različnih avtomobilskih delov. V septembru 2017 je bila uspešno preiskana večja serija vlomov v 

stanovanjske hiše, storilci, ki so bili tuji državljani, so bili prijeti neposredno po poskusu vloma v 

enega od stanovanj na območju Sežane. V oktobru je bil prijet slovenski državljan, osumljen 

serije vlomov v poslovne prostore, kjer so bili odtujeni predvsem cigaretni izdelki. Tudi zoper 

njega je bil odrejen pripor.

Kaznivih dejanj nasilja v družini smo obravnavali za 6,5 % več v primerjavi s preteklim letom 

(77), izrečenih ukrepov prepovedi približevanja pa je bilo 45 (2016 pa 59).

Število kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete se je v preteklem letu, v primerjavi z 

letom 2016, povečalo. Naša policijska uprava ostaja ena od najbolj obremenjenih uprav na 

področju kaznivih dejanj tihotapstva ljudi, saj smo obravnavali približno 70 % vseh kaznivih 

dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Zabeležili smo ponoven porast kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja 

države, in sicer za 51,6 %. Povečanje zaznave teh kaznivih dejanj gre pripisati izvedbi 

kriminalističnih preiskav kriminalnih združb, ki so se ukvarjale s tihotapljenjem ljudi preko 

državne meje. Na pristojna tožilstva smo podali več kazenskih ovadb, prav tako je bil zoper več 

osumljencev odrejen pripor. Na področju trgovine z ljudmi smo izvedli kriminalistično preiskavo, 

kjer smo zaznali kar 44 kaznivih dejanj, ko so bile oškodovanke žrtve spolnega izkoriščanja, kar 

je v primerjavi z letom 2016 za 100 % več (leto prej takšnih kaznivih dejanj nismo obravnavali). 

Prav tako je zaznana povečana problematika kaznivih dejanj ponarejenega denarja, in sicer kar 

za 30,3 % (228) v primerjavi z letom 2016 (175).

Na področju organizirane kriminalitete smo statistično zabeležili za 31,7 % manj kaznivih dejanj 

s področja prepovedanih drog, število zaznanih prekrškov pa je podobno kot preteklo leto. 

Izpostaviti velja tri obsežnejše kriminalistične preiskave, v okviru katerih so bile razkrite večje 

mednarodne kriminalne združbe, ki so se ukvarjale s tihotapljenjem in preprodajo prepovedanih 
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drog. Razlog za padec števila kaznivih dejanj ne pomeni, da je problematika prodaje drog na 

območju Policijske uprave Koper manjša, gre zgolj za drugačno statistično merljivost in 

beleženje števila kaznivih dejanj. V letu 2017 smo zabeležili osem zastrupitev s prepovedanimi 

drogami, od tega je v štirih primerih oseba umrla.

Problematika kaznivih dejanj nedovoljene trgovine z orožjem in kaznivih dejanj izsiljevanja je 

primerljiva s preteklim letom.

Za kazniva dejanja gospodarske kriminalitete je bilo značilno zelo veliko povečanje 

premoženjske škode v primerjavi s preteklimi leti. Materialna škoda, povzročena s storitvijo 

gospodarskih kaznivih dejanj, je znašala 52,3 mio EUR in kar 40,2 mio EUR materialne škode 

je bilo povzročene s storitvijo kaznivih dejanj zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, 

katerih število se ni povečalo v primerjavi z letom 2016. Delež materialne škode, ki je posledica 

gospodarske kriminalitete, je znašal 91,5 % celotne ugotovljene materiale škode na PU Koper.

Na PU Koper smo zabeležili 9,4 % rast gospodarskih kaznivih dejanj, vendar je ta posledica 

velikega števila kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Poleg rasti ponarejanja denarja smo 

zabeležili v letu 2017 tudi večjo rast kaznivih dejanj kršitev temeljih pravic delavcev ter kaznivih 

dejanj poneverb ali neupravičene uporabe tujega premoženja. Korupcijska kazniva dejanja so 

po številu nekoliko upadla, so pa kriminalisti SKP PU Koper v tem letu zaključili obsežne in 

odmevne primere korupcije na področju gospodarskega poslovanja in delovanja javnih 

uslužbencev oz. državnih organov, pri katerih so izvajali tudi PPU. Prav tako sta dve policijski 

postaji PU Koper zaznali kaznivi dejanji dajanja podkupnine. V tem letu je bil zaznan padec 

kaznivih dejanj davčnih utaj, zato je bilo tudi manj kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja 

poslovnih listin, ki so t.i. »spremljajoča kazniva dejanja«, zlasti davčnih utaj. Skokovito je 

naraslo število kaznivih dejanj, za katera so kazensko odgovorne pravne osebe, in sicer za 75,6 

%, saj je bilo v preiskavah ugotovljeno, da so poslovodni organi in druge fizične osebe 

gospodarskih subjektov kazniva dejanja izvrševali v imenu in za račun le-teh.

Zaradi obsežnosti in dolgotrajnosti predkazenskih postopkov gospodarske kriminalitete in 

korupcije je bilo v letu 2017 preiskanih tudi 146 kaznivih dejanj iz preteklih let, katerih skupna 

materialna škoda je znašala 3,3 mio EUR. Delež kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete je v 

letu 2017 predstavljal 11,3 % celotne kriminalitete na PU Koper.

V letu 2017 so policisti in kriminalisti PU Koper zaključili 22 finančnih preiskav po ZKP, skoraj 

dvakrat toliko pa jih je bilo konec leta 2017 še v obravnavi, ker predkazenski postopki, v sklopu 

katerih so se izvajale, še niso bili zaključeni.

Na področju preiskovanja kaznivih dejanj računalniške kriminalitete je bil v 2017 beležen 

podoben trend kaznivih dejanj kot leto prej, hkrati pa porast kaznivih dejanj goljufij, ki je 

povezan z računalniško kriminaliteto in tovrstno tehnologijo. Na področju računalniške forenzike 

je bilo v postopku 283 primerov za izvedbo postopkov 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 ter povečanju kapacitete 

le teh.
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2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in 
premoženja

Na področju Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) smo obravnavali 1500 (1416) 

prekrškov (1 % več kot v letu 2016). Največji delež prekrškov po ZJRM-1 predstavljajo kršitve 6. 

člena (vedenje na drzen, nasilen način, udarjanje, pretepanje – prvi trije odstavki 6. člena), in 

sicer 391 (282) prekrškov (statistično povečanje za 38 %), sledijo prekrški po 4. odstavku 6. 

člena ZJRM (nasilje v družini) 210 (194) oz. 8 % več kot leta 2016. Statistični trendi so na 

področju ZJRM podobni kot pri primerjavi podatkov med letoma 2016 in 2015. Pri prekrških po 

6. členu smo že leta 2016 ugotavljali 40 % porast. Ta obseg se je tudi leta 2017 povečal. 

Dejstvo je, da je tovrstnih dejanj, ki imajo vse elemente prekrškov po 6. členu in jih kot takšne 

ob obravnavi policisti pravno opredelijo, v družbi vse več. Po določbah 8. člena ZJRM-1 (hrup) 

statistični podatki kažejo 32 % upad prekrškov po 1. odstavku 8. člena (hrup v nočnem času) in 

35 % porast kršitev s hrupom po 2. odst. 8. člena (hrup povzročen z akustičnimi aparati). Tej 

problematiki smo na PU v letu 2017 posvečali dodatno pozornost, predvsem v času poletne 

turistične sezone, in dajali policistom tudi dodatne usmeritve glede obravnave tovrstnih 

prekrškov. Glede na to, da je obseg obravnavanih prekrškov po 8. členu podoben kot leto prej, 

ocenjujemo, da je statistično gibanje pri obravnavah prekrškov po posameznih odstavkih 

zakonskega določila posledica pravnih kvalifikacij prekrška na kraju samem. V letu 2017 

ugotavljamo upad obravnavanih prekrškov po 22. členu ZJRM-1 (neupoštevanje odredbe 

policista), in sicer 144 (157) oz. – 8,3 % ter 135 (153) oz. 11 % manj prekrškov po 2. odstavku 

7. člena ZJRM-1 (nedostojno vedenje do policistov).

Na področju Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ) smo obravnavali 52 (48) prekrškov oz. 8 % več kot 

leta 2016. Povečan obseg obravnavanih prekrškov je zaznati že nekaj let zapored. Letos je ta 

porast manjši kot leto prej (6 %). Področju posvečamo posebno pozornost zaradi zagotavljanja 

ustrezne varnosti na različnih javnih zbiranjih. Pozornost v zvezi z javnimi zbiranji posvečamo 

tudi ustrezni pripravi Policije na različne dogodke in javna zbiranja, temu prilagajamo 

pričakovane ukrepe organizatorjev in ukrepe Policije. V letu 2017 večjih množičnih kršitev na 

javnih zbiranjih nismo obravnavali, razen na javni športni prireditvi finale pokala NZS 31. 5. 

2017 v Kopru (NK Olimpija in NK Domžale). Do množične kršitve javnega reda in miru je prišlo 

po tekmi izven stadiona. Dve osebi smo kazensko ovadili zaradi kaznivih dejanj napada na 

policiste, zoper 21 oseb smo izvedli različne prekrškovne postopke, štirim oseba pa smo tudi 

izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah.

Na področju odkrivanja prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 

smo obravnavali 446 (330) oz. 35 % več prekrškov kot v letu 2016. Na manjši obseg 

ugotovljenih prekrškov v letu 2016 je nedvomno vplivala stavka v letu 2016. Na področju 

Zakona o zasebnem varovanju pa smo obravnavali 47 (65) prekrškov oz. za 27 % manj kot leta 

2016. Temu področju smo v preteklih letih posvečali povečano pozornost v smislu doslednega 

ukrepanja v primeru zaznanih prekrškov in posledično beležili povečan obseg v preteklih letih, ki 

se v tem letu ni nadaljeval.

V lokalnih skupnostih policijske postaje tudi na področju zagotavljanja splošne varnosti ljudi 

nadaljujejo s sodelovanjem z občinskimi redarstvi in inšpekcijami. Na PU si prizadevamo, da bi 

bilo to sodelovanje po vsebini in obsegu čim bolj kakovostno in komplementarno.

V letu 2017 ugotavljamo statistični porast iskanj pogrešanih oseb. Pogrešane osebe smo iskali 

v 35 (23) primerih. Tudi z vidika zahtevnosti in obsežnosti iskalnih akcij smo zaznali ta porast. 

Zahtevnejše iskalne akcije so v glavnem povezane s starejšimi, pogosto dementnimi osebami.
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2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 

V letu 2017 smo obravnavali 1275 (1340) prometnih nesreč ali 4,9 % manj kot leta 2016. V 9 

(12) prometnih nesrečah je umrlo 9 oseb (13). V prometnih nesrečah je bilo 86 (82) oseb huje 

telesno poškodovanih (4,7 % več kot 2016), 487 (535) oseb pa lažje telesno poškodovanih (9 % 

manj kot leto prej).

Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom se je zgodilo v občini Postojna in Ilirska Bistrica (po 

3 smrtne nesreče). Največ smrtnih prometnih nesreč (4) beležimo na glavnih cestah I. reda, in 

sicer na G1-6 tri smrtne nesreče na relaciji Topolc - Jelšane in 1 na G1-7. Na avtocesti so se 

zgodile 3 prometne nesreče s smrtnim izidom. Med mrtvimi so izstopali vozniki motornih koles 

(4), izstopali so tudi sopotniki v osebnih vozilih (3). Najpogostejši vzrok med smrtnimi 

prometnimi nesrečami je bila nepravilna stran in smer vožnje v 5 primerih in neprilagojena 

hitrost v 3 primerih. Trije povzročitelji smrtnih nesreč so bili pod vplivom alkohola, povprečna 

stopnja alkoholiziranosti je bila 1,32 promila.

Med udeleženci prometnih nesreč se je bistveno povečalo število udeleženih voznikov motornih 

koles za 30 %, posledično jih je bilo 24 (15) hudo telesno poškodovanih, kar je največ med 

vsemi udeleženci v letu 2017, in 76 (49) lahko telesno poškodovanih. Najpogostejši vzrok pri 

vseh hudo telesno poškodovanih je bila v 32 (29) primerih neprilagojena hitrost. Največ hudo 

telesno poškodovanih oseb je bilo na regionalnih cestah 26 (14) in naseljih z uličnim sistemom 

25 (22).

V vseh prometnih nesrečah je bilo 134 (184) povzročiteljev pod vplivom alkohola ali 11,5 % (15 

%), kar je bistveno manj kot leto prej. Povprečna stopnja alkoholiziranosti znaša 1,55 promila 

(1,36). Pri prometnih nesrečah s telesnimi poškodbami je bilo 60 (66) povzročiteljev pod vplivom 

alkohola.

V letu 2017 smo ugotovili za 62,7 % več kršitev cestno prometnih predpisov kot leto prej (vzrok 

bistveno večjega 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 317 (230) motornih vozil. Med ukrepi izstopa tudi število alkotestov, in sicer smo jih 

odredili 19.698 (14.503) ali za 35,8 % več kot lani in število odrejenih strokovnih pregledov

zaradi prepovedanih drog 316 (174) ali za 81,8 % več. Odrejenih je bilo 55 (33) pridržanj po 

ZPrCP.

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 skupne 

poostrene nadzore na področju problematike tovornih vozil, hitrosti in vožnje pod vplivom 

alkohola.

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 

Delo na področju mejnih zadev in tujcev so v letu 2017 na PU Koper zaznamovali uvedba 

sistematične mejne kontrole vseh potnikov na mejnih prehodih, veliko povečanje nedovoljenih 
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prehodov državne meje z Republike Hrvaško ter mejni incidenti na morju in druge aktivnosti 

povezane z razglasitvijo in uveljavitvijo sodbe arbitražnega sodišča z dne 29. 6. 2017.

Z arbitražno sodbo je bila prvič določena državna meja na morju z Republiko Hrvaško, kar pa 

Republika Hrvaška ne priznava. Iz navedenega razloga so hrvaški ribiči še vedno izvajali ribolov 

tudi v slovenskem morju, v slovensko morje pa so pogosto vpluli tudi hrvaški varnostni organi z 

njihovimi plovili. Zaradi tega smo v slovenskem morju v lanskem letu obravnavali 1177 mejnih 

incidentov, v katerih so bila udeležena hrvaška ribiška plovila, plovila hrvaške policije in plovilo 

hrvaškega ribiškega inšpektorja.

Z uvedbo sistematične mejne kontrole na mejnih prehodih, ki se je pričela izvajati s 7. 4. 2017,

v skladu z Uredbo 2017/458, se je bistveno povečal promet vozil in potnikov čez manj 

obremenjene mejne prehode (posebej MPOP) v času praznikov in poletne turistične sezone.

Zaradi sistematične mejne kontrole pa je, predvsem v začetni fazi, prihajalo do bistveno 

povečanih čakalnih dob praktično na vseh mejnih prehodih. 

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

za 81,3 %, saj je bilo v letu 2017 obravnavanih 1009 (557) ilegalnih migrantov. Največ je bilo 

obravnavanih državljanov Afganistana 371 (168), Kosova 106 (48), Pakistana 82 (54) in 

Albanije 75 (91). Najbolj se je povečalo število obravnavanih državljanov Afganistana, in sicer 

za 120 %, ki skupaj s državljani ostalih arabskih držav predstavljajo tri četrtine vseh 

obravnavanih oseb. Prav tako se je povečal delež oseb, ki izrazijo namero, da bodo v Republiki 

Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito. V preteklem letu smo intenzivirali ukrepe povezane s 

preprečevanjem povečanega prihoda migrantov na zunanji meji. V ta namen smo postavili 

dodatne začasne tehnične ovire (ZTO) in panelne ograje, okrepili skupno patruljiranje s 

Slovensko vojsko, okrepili sodelovanje s SENDM ter predlagali postavitev video nadzornih 

sistemov na izpostavljenih točkah.

Državno mejo je na mejnih prehodih v letu 2017 prestopilo 2,1 % manj potnikov kot v letu prej. 

Promet potnikov pa se je bistveno povečal na MP Podgorje ter MPOP Brezovica pri Gradinu in 

MPOP Novokračine, kar je posledica Uredbe 2017/458. Ponovno izstopa povečanje števila 

tovornih vozil, in sicer za 12,0 %. Povečanje tovornih vozil je bilo posebej značilno za MP 

Jelšane, kjer so beležili porast za 113,6 %, kar je predvsem posledica ukrepov v Republiki 

Hrvaški na cesti proti MP Pasjak / Starod.

Na mejnih prehodih smo zavrnili 22,7 % manj tujcev kot v letu 2016. Največ je bilo zavrnjenih 

državljanov Albanije, katerih delež je znašal 65,5 %. Sledijo državljani Kosova, BiH, Srbije in 

Rusije. Najpogostejši razlog pri zavrnitvah je bil razpisan ukrep prepovedi vstopa v SIS, čeprav 

se je število teh zavrnitev po pridobitvi dostopa Republike Hrvaške do SIS bistveno zmanjšal. 

Tako so v nadaljevanju prevladovale zavrnitve oseb, ki so presegle dovoljeno število dni 

prebivanja na območju pogodbenic.

Na mejnih prehodih je bilo obravnavanih malo manj oseb zaradi zlorabe listin, medtem, ko je 

bilo število ugotovljenih zlorabljenih listin večje. Slednje je posledica dejstva, da so v letu 2017 

policisti obravnavali več primerov ponarejenih žigov, ki so tudi predstavljali številčno 

najpogostejšo obliko zlorabe listin. Kršiteljev s področja prometa s prepovedano drogo je bilo 

obravnavanih več. Na mejnih prehodih je bilo zaseženih več vozil, ki se vodijo v evidencah 

ukradenih vozil, ter obravnavanih za 10,0 % manj kršitev s področja orožja.
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Enote so obravnavale 30,4 % več kršitev po Zakonu o tujcih ter tujcem izdale 56,3 % manj 

odločb o vračanju. Zmanjšanje števila izdanih odločb o vračanju gre na račun 75,0 % manj 

izdanih odločb o vrnitvi brez določenega roka, predvsem na račun manj ilegalnih migrantov, ki 

niso bili uspešno vrnjeni v sosednje države. Na notranji meji je bilo ugotovljenih za 36,3 % več 

nedovoljenih vstopov. Na to je bistveno vplivalo povečanje nedovoljenih vstopov iz Italije – za 

68,2 %.

Tuji varnostni organi so nam v letu 2017, na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb, 

vrnili 47,4 % manj oseb kot v letu prej. Italijanski varnostni organi so nam vrnili 67 tujcev, 

hrvaški varnostni organi pa 4 tujce. Prevladujejo državljani Afganistana, ki so nedovoljeno 

vstopili iz Hrvaške in tranzitirali preko Slovenije v Italijo, ter tisti, ki so v Republiki Sloveniji 

prosilci za mednarodno zaščito. Sprejem 17 oseb smo zavrnili, ker ni bilo obveznosti prevzema 

oziroma zaradi pomanjkanja dokazov. Naši policisti pa so tujim varnostnim organom izročili 385 

(316) tujcev. Večina (331) jih je bila vrnjena na Hrvaško, sledi vračanje v Italijo (52). Pri 28-tih 

tujcih so tuji varnostni organi izročitev zavrnili, največkrat zaradi pomanjkanja dokazov oziroma 

ker ni bilo obveznosti prevzema.

2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov 

Za varovano osebo, ki živi na našem območju, je bila pripravljena in ažurirana ocena 

ogroženosti in posredovana Generalni policijski upravi. Ob obiskih varovanih oseb na našem 

območju smo sodelovali s pristojno enoto Generalne policijske uprave, ji pomagali in koordinirali 

naloge. Vsa varovanja in obiski delegacij, ki so se zadrževale na območju PU, so potekala 

skladno z odrejenimi nalogami, pravili in usmeritvami. Ob potovanjih in tranzitu varovanih oseb, 

smo spremljali potovanja in po potrebi nudili pomoč varovanim osebam in spremstvu. 

Posebnosti oziroma dogodkov, ki bi vplivali na varnost varovanih oseb ob njihovem zadrževanju 

na območju naše PU in tudi sicer, nismo obravnavali.
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2.2 DRUGE DEJAVNOSTI

2.2.1 Policijsko delo v skupnosti 

V letu 2017 smo nadaljevali z ustaljenimi oblikami dela v skupnosti in preventivnimi aktivnostmi. 

Policisti PU Koper so izvedli 686 (581) preventivnih aktivnosti iz vseh štirih temeljnih področij 

policijskega dela. Največ aktivnosti je bilo izvedenih na področju javnega reda in miru 228 (205) 

in področju prometne varnosti 199 (200), bistveno več aktivnosti je bilo tudi na področju 

kriminalitete 128 (96). Glede na subjekte je bilo največ 220 (224) aktivnosti izvedenih na 

osnovnih šolah, sledijo aktivnosti povezane s fizičnimi osebami in mediji.

Nudili smo pomoč pri organizaciji preventivne aktivnosti za motoriste, ki jo je izvedla PPP Koper 

v sodelovanju s Dars-om na območju Postojne. Koordinirali smo aktivnost za izvedbo sedaj že 

tradicionalne aktivnosti na Prešernovem trgu v Kopru z imenom »Otroški festival«.

V letu 2017 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.

2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost 

Obseg interventnih oziroma nujnih klicev na številko 113 in s tem povezanih dogodkov se v 

primerjavi z letom 2016 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.

OKC je nadaljeval z izvajanjem varovanja objekta SKP, zaradi kadrovskih razlogov so to 

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

2.2.3 Forenzična in kriminalistično tehnična dejavnost 

Na PU Koper je bilo opravljenih za 13,1 % manj ogledov krajev kaznivih dejanj in dogodkov kot 

leta 2016. Na podlagi zavarovanih sledi je bilo neposredno identificiranih 12,4 % več 

osumljencev. Fotografirano je bilo 6,3 % manj osumljencev kaznivih dejanj, 12,4 % manj je bilo 

daktiloskopiranih osumljencev kaznivih dejanj, 5,8 % manj 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 eno enodnevno 

usposabljanje na enotah.
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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 vsebina informacije narekovala izvedbo posameznih strokovnih nalog ali ukrepov.

Na področju prometne varnosti so bile izdelane letne in polletne analize s področja problematike 

hitrosti in alkohola. Prav tako je bila izdelana letna analiza problematike voznikov motornih 

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

prostosti.

2.2.5 Nadzorna dejavnost 

V letu 2017 so nadzorniki opravili 1 splošni nadzor, in sicer na PP Izola, kjer je bilo delo enote 

ocenjeno z oceno zakonito, strokovno in učinkovito.

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

11 strokovnih nadzorov in 15 nadzorov nad delom delavcev.

Opravili smo 3 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 2017 so policisti prisilna sredstva uporabili v 

1.036 (778) primerih, torej za 33 % več uporab. Na opisano povečanje uporab je najbolj vplivala 

že prej omenjena množična kršitev javnega reda in miru 31. 5. 2017 (kršitev po finalni 

nogometni tekmi), pri čemer so policisti Posebne policijske enote PU Koper uporabili prisilna 

sredstva v 110 primerih. Tudi sicer velik delež uporab prisilnih sredstev pripada policistom PPE 

(224) pri opravljanju nalog na našem območju ter na območjih drugih PU, ko nudijo pomoč pri 

vzdrževanju javnega reda in miru na dogodkih, ki so ocenjeni kot dogodki z večjim tveganjem 

za nastanek kršitev javnega reda in miru.

Na področju pridržanj, zadržanj in privedb oseb so policisti izvedli 962 (905) postopkov oz. za 

6,3 % več. Po ZNPPol so policisti odredili 586 (491) pridržanj oz. za 19,3 % več. Porast 

pripisujemo povečanemu številu nedovoljenih prehodov meje, kar je podrobneje opisano v 

poglavju mejnih zadev in tujcev. Pridržanja zaradi vračanja oseb tujim varnostnimi organom 

obsegajo največji delež pridržanj (584 pridržanj) in tudi povečanje za 20 % je prav pri odrejenih 

pridržanjih po četrti alineji 1. odstavka 64. člena ZNPPol. Policisti so na podlagi Zakona o 

prekrških odredili pridržanja v 122 (132) primerih, po Zakonu o kazenskem postopku pa v 184 

(235) primerih.

Policiste smo izobraževali ter usposabljali v skladu s programom za vadbo praktičnih postopkov 

s samoobrambo. Kljub odsotnosti obeh policijskih inšpektorjev inštruktorjev v SUP novembra in 

decembra, smo uspeli zagotoviti ustrezno vadbo in usposabljanje na tem področju. Ustrezno 

pozornost smo namenjali povečanju deleža vadbe praktičnih postopkov v kontekstu 

nepričakovanih napadov z orožjem ali brez orožja. V letu 2017 je bil odstotek udeležbe za A 
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skupino (policisti) 70 (68) %, za ciljno skupino B (kriminalisti SKP, starešine) pa 78 (82) %, kar 

ugotavljamo na podlagi evidence udeležb, ki jo vodimo na PU.

2.2.7 Reševanje pritožb

V letu 2017 je bilo na PU Koper vloženih 49 (35) pritožb, kar pomeni 40 % povišanje glede na 

leto 2016. Po delovnih področjih je bilo največ pritožb na področju javnega reda in miru 14 (15), 

zagotavljanja varnosti cestnega prometa 14 (10), kriminalitete 14 (3), državne meje in tujcev 10 

(2), drugih dogodkov pa 8 (1). Enote so 10 (7) pritožb reševale v pomiritvenem postopku, 14 (5) 

pa pred senatom, od katerih sta bili 2 pritožbi utemeljeni. Najpogostejši razlogi za podajo 

pritožbe so bili uporaba pooblastil 27 (13), nepravilna komunikacija 22 (22), neukrepanje 19 (9) 

in uporaba prisilnih sredstev 6 (2).

2.2.8 Notranje preiskave

V letu 2017 je PU Koper zabeležila 5 (9) primerov prijavljenih in odkritih kaznivih dejanj za 3 (7) 

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

oddelku specializiranega državnega tožilstva. Ovadeni policisti službujejo na različnih enotah 

PU Koper.

V letu 2017 je bilo policistom vročenih 5 (13) pisnih opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o 

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

V letu 2017 je bila brezplačna pravna pomoč dodeljena 2 (0) policistom.

2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost

Na področju informacijskega sistema policije smo največ pozornosti namenili zagotavljanju 

nemotenega delovanja sistemov in opreme, zagotavljanju razpoložljivosti servisov in 

prilagajanju aplikativne podpore potrebam delovnih procesov. Izvedli smo številne nadgradnje, 

prilagoditve in inštalacije programske in strojne opreme, zagotavljali redno administriranje 

uporabnikov in izvajali druge redne aktivnosti.

Na področju telekomunikacij smo izvajali potrebno konfiguriranje, optimiziranje in nadgradnjo 

fiksnega govornega omrežja ter vzdrževanje mobilnega govornega omrežja.

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

servise, na dveh lokacijah sta bila nameščena nova video-nadzorna sistema (PP Postojna in PP 

Sežana) ter na vseh lokacijah uvedli novi Infranet.

V letu 2017 smo namestili novo informacijsko opremo na policijski upravi in petih policijskih 

postajah, uvedli storitev e-fax na vseh enotah PU Koper ter dokončali projekt tabličnih 

računalnikov v projektu »E-policist«.

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve

PU Koper ima sistemiziranih1264 (1264) delovnih mest, od tega 1127 (1127) uradniških 

delovnih mest (988 (988) uniformiranih in 139 (139) neuniformiranih policistov) in 137 (137) 

strokovno tehničnih delovnih mest. Zasedenih delovnih mest je 906 (905), od teh 792 (788) 

uradniških delovnih mest (673 (669) uniformiranih policistov, 119 (119) neuniformiranih 
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policistov) in 114 (117) delovnih mest brez statusa policista. Zasedenost je znašala 71,7 % (71, 

6 %).

Novo zaposlenih je bilo 22 (34) javnih uslužbencev, in sicer 18 (31) kandidatov za policiste za 

varovanje zunanje meje Evropske unije in 4 (2) policisti. Delovno razmerje je prenehalo 23 (29) 

javnim uslužbencem, od tega 20 (27) policistom. Beležimo 11 (11) upokojitev policistov, 2 (2) 

upokojitvi strokovno tehničnih uslužbencev, 7 (7) sporazumnih odpovedi policistov, 1 (1) 

sporazumno odpoved kandidata za policista, 1 (1) smrt policista in 1 (0) smrt strokovno 

tehničnega uslužbenca.

Poleg zgoraj naštetih prenehanj sta bili realizirani še 2 (38) premestitvi javnih uslužbencev izven 

PU Koper, in sicer policistov, ki sta bila izbrana na podlagi notranjih objav za delo v Specialni 

enoti, UPS, GPU in Specializirani enoti za nadzor prometa, UUP GPU. Na našo policijsko 

upravo so bili začasno premeščeni 3 policisti iz drugih PU zaradi opravljanje del in nalog na 

morju. V sodelovanju s PU Maribor sta bili izvedeni 2 premestitvi policistov z medsebojno 

zamenjavo, s tem da je bil enemu od naših policistov zaradi nerazpoložljivih prostih delovnih 

mest policistov SR – NDM na PP Podlehnik, PU Maribor, premestitev bližje domu omogočena v 

letu 2018.

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

uslužbencev vloženih 11 (6) predlogov za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja: 7 je 

bila priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do premestitve oz. dela na istem delovnem 

mestu z omejitvami, 1 je bila priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do dela na istem 

delovnem mestu s krajšim delovnim časom, 1 invalidnost ni bila priznana, saj zdravljenje še ni 

zaključeno, v 2 primerih pa postopek še ni zaključen. 2 uslužbencem, za katere se je postopek 

začel že v letu 2016, je bila v letu 2017 priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do dela na 

istem delovnem mestu s krajšim delovnim časom.

V sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu UOK je bilo izpeljano cepljenje proti 

klopnemu meningoencefalitisu, hepatitisu B in hepatitisu A. Prav tako so bili v sodelovanju z 

omenjeno službo izvedeni usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi 21 (19) 

uslužbencev, ki so jim zdravniška spričevala potekla, 15 (10) kontrolnih pregledov, 12 (11) 

izrednih pregledov in 34 (41) pregledov uslužbencev – pripadnikov oz. kandidatov za delo v 

PPE, od tega jih je bilo 16 (32) napotenih tudi na obremenilno testiranje. Poleg tega je bilo 241 

(239) uslužbencev napotenih na usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled k zunanjima 

izvajalcema.

Pri delu se je poškodovalo 31 (27) uslužbencev. Največ poškodb se je zgodilo pri intervencijah 

in zaradi prometnih nesreč.

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

zdravje pri delu UOK) opravljene meritve plinov in ostalih emisij v enoti.

2.2.11 Izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljanje 

Usposabljanja so v letu 2017 potekala skladno z Načrtom izpopolnjevanj in usposabljanj v 

Policiji za leto 2017. Zaposleni so se udeleževali vseh skupnih oblik usposabljanj, ki jih je 

organizirala Policijska akademija.
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Od dodeljenih sredstev za individualno usposabljanje in izobraževanje smo, upoštevajoč 

navodilo o doslednem ugotavljanju potreb službe po tovrstnem usposabljanju, porabili 267,07 

evrov.

Skladno z letnim načrtom in mesečnimi plani dela smo izvedli 12 različnih lastnih oblik 

usposabljanj, in sicer v 26 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 2017 porabili skupaj 

1.619.105,35 EUR (vključno s projekti), kar predstavlja 96,94% porabo glede na planirana 

sredstva. Večina sredstev je porabljena za prevozne stroške in storitve, sledijo stroški energije, 

komunalnih storitev in komunikacij, stroški najemnin in stroški pisarniškega in splošnega 

materiala ter stroški tekočega vzdrževanja.

Na proračunski postavki 5861 (mejni prehodi na zunanji meji) smo porabili 259.483,43 EUR kar 

predstavlja 97,92% porabo planiranih sredstev.

Na proračunski postavki 0139 (prehrana, gostinske storitve - lastna dejavnost) smo konec leta 

2017 zabeležili višek sredstev lastne dejavnosti v višini 17.811,81 EUR. Od tega smo 7.965,41 

EUR rezervirali za plačilo računov v letu 2018, ki se nanašajo na december 2017. Znesek

9.846,40 EUR pa predstavlja presežek prihodkov nad odhodki na PP 0139.

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

pravočasno zagotavljati potrebna materialno tehnična sredstva in opremo.

V marcu smo izvedli zadnjo dražbo najdenih predmetov. Na podlagi sedaj veljavne zakonodaje 

se najdeni predmeti izročajo FURS-u, kjer nato poskrbijo za njihovo vračanje, uničenje ali 

prodajo.

Junija smo izpraznili objekt na Beki in ga naslednji mesec predali novemu lastniku.

V okviru nujnih investicij smo porabili 50.871,64 EUR in pri tem izvedli vsa nujna in vnaprej 

planirane aktivnosti.

V letu 2017 smo prejeli 44 novih vozil, od tega 30 patruljnih vozil iz operativnega najema in 14 

vozil v lasti MNZ.

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 
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čezmejne kriminalitete ter ukrepe na mejnih prehodih, izvedbe skupnih mešanih patrulj in 

poostrenih nadzorov nad ilegalnimi migracijami ter aktivnosti ob vzpostavitvi skupne mejne 

kontrole. Na posebnem sestanku pred turistično sezono so bili usklajeni ukrepi za večjo 

pretočnost prometa na mejnih prehodih v času prometnih konic ter načini obveščanja in 

usklajevanja aktivnosti ob izrednih dogodkih. Mesečno so policisti PP Ilirska Bistrica, PP Koper 

in PP Kozina izvajali mešane patrulje s hrvaškimi varnostnimi organi. Stalno in neposredno pa 

so med seboj sodelovali policisti z obeh strani meje na mejnih prehodih Jelšane, Starod, 

Sočerga, Dragonja in Starod. Z italijanskimi varnostnimi organi je sodelovanja najpogosteje 

potekalo na regionalni ravni med SUP in SKP PU Koper ter Squadro Mobile Trst, Settore di 

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

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

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

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

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

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

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

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

ocenjujemo kot dobro.

2.2.14 Odnosi z javnostmi 

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

predvsem na področju preventive (varnost na cesti, nasveti zaradi povečanja vlomov in tatvin, 

varnost na plaži …). Pri oblikovanju sporočil strmimo k preventivi in k ozaveščanju ljudi, da čim 

bolj poskrbijo za samozaščitne ukrepe. Lani smo v javnost posredovali več kot 60 različnih 

preventivnih sporočil, na to temo pa smo dali tudi veliko izjav. 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 zaposleno na PU 

Maribor in našega kolega, ki se je hudo poškodoval. Udeležili smo se tudi mednarodnega 

zaposlitvenega sejma v Kopru, kjer smo predstavili delo policije in možnosti zaposlitve, glede 

zaposlovanja pa smo aktivno komunicirali tudi z lokalnimi mediji. 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. Sodelovali smo 

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

Poleg tega smo obravnavali več zahtev po ZDIJZ in dali podatke številnim študentom, tako 

našim zaposlenim kot tudi zunanjim.

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

v komuniciranje na družbenih omrežjih.

Lani smo prejeli 50 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 11 (19) krat oz. 

42 % manj kot leto prej. Od tega je bila enota sklicana 5 krat za izvajanje nalog na območju PU 

in 6 krat za izvajanje nalog na območju drugih PU. Enota je bila največkrat sklicana z namenom 

varovanja športnih prireditev, in sicer 9 sklicev in 2 za varovanje javnih shodov.
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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.

Policisti PPE PU Koper so se pri opravljanju svojega dela izkazali ter predvidene naloge opravili 

kakovostno in strokovno.

Službeni psi

Policisti PP VSP s službenimi psi izvajajo naloge na celotnem območju PU Koper po vseh 

področjih policijskega dela. Njihova prisotnosti in izvajanje nalog so prilagojeni časovni in 

območni problematiki. V času poletne turistične sezone njihovo prisotnost povečamo v urbanih, 

predvsem obalnih območjih. Izven poletne turistične sezone pa v notranjosti in na področju dela 

varovanja zunanje državne meje. Enota je povečala obseg dela glede ukrepov na področju 

javnega reda in miru ter splošnih policijskih nalog. V letu 2017 so policisti te enote obravnavali 

64 (36) kršitev s področja javne varnosti.

Enota je v letu 2017 evidentirala 125 (111) oz. za 12 % več uporab službenih psov. Poleg tega 

so vodniki službenih psov - specialisti opravljali preglede vozil na mejnih prehodih, in sicer so 

pregledali skupno 1767 (454) vozil: 1062 (304) osebnih avtomobilov, 651 (125) tovornih vozil, 

51 (22) avtobusov, 1 (1) ladjo in 2 (2) vlaka. V 11 (5) primerih so vodniki službenih psov s 

službenimi psi na kraju kaznivih dejanj izsledili tudi odvržene predmete, ki so izvirali iz kaznivih 

dejanj, oz. odvržene predmete od storilcev kaznivih dejanj ter izsledili dve pogrešani osebi. Pri 

hišnih preiskavah so v 5 (2) primerih odkrili tudi prepovedano drogo.

V letu 2017 je na PP VSP poginil en službeni pes, enota pa je že pridobila drugega izšolanega 

psa za splošno policijsko uporabo. V enoti je bil ob koncu leta en vodnik še brez službenega 

psa. Enota se sooča s težavo pesjakov, saj so vsi pesjaki zasedeni. V povezavi z dejstvom, da 

objekt, kjer ima sedež PP VSP, ni v lasti Policije, pa se je pojavila težava dograditve dodatnih 

pesjakov.

Danimir Rebec

direktor

višji policijski svetnik

Priloga:

- Statistični podatki
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