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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE  
 
Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete beležimo upad skupnega števila 
zaznanih in obravnavanih kaznivih dejanj. Premoženjska kriminaliteta predstavlja 
skoraj 90 % celotne kriminalitete, obravnavane na Policijski upravi Koper [PU Koper]. 
Po notranji strukturi izstopajo premoženjska kazniva dejanja ob državni meji z 
Republiko Italijo, specifičnost leta 2013 je bilo povečanje števila premoženjskih 
kaznivih dejanj na avtocestnih izogibališčih in počivališčih. V večini primerov so storilci 
in oškodovanci teh kaznivih dejanj tuji državljani, zato je preiskovanje tovrstnih dejanj 
toliko težje, saj je delo policije pri preiskavi vezano na čezmejno sodelovanje s tujimi 
varnostnimi organi.  
 
Zmanjšalo se je tudi število obravnavanih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, se 
pa je na območju PU Koper rešilo več zadev, to je zaostankov iz preteklih let. Skupno 
ugotovljena materialna škoda pri preiskavi vseh kaznivih dejanj gospodarske 
kriminalitete je presegla 41 milijonov evrov. Na področju preiskovanja organizirane 
kriminalitete smo evidentirali bistven porast števila zaznanih kaznivih dejanj 
organizirane kriminalitete, kar je predvsem odraz proaktivnega delovanja na tem 
področju. Velik porast je zaznan predvsem na področju odkrivanja kaznivih dejanj s 
področja zlorabe prepovedanih drog.  
 
Vseh kršitev s področja predpisov o javnem redu je bilo za 5,6 % manj. Po lansko 
letnem 27,0 % upadu prekrškov z elementi nasilja po 6. členu Zakona o javnem redu in 
miru [ZJRM-1], je bilo v letu 2013 obravnavanih podobno število prekrškov kot v letu 
2012, oziroma za 0,9 % manj. Prekrškov storjenih v povezavi z družino oz. izven 
zakonsko skupnostjo [po 4. odstavku 6. člena] je bilo za 7,0 % manj kot v letu 2012, 
kljub temu, da je bilo odrejenih za 17,0 % več prepovedi približevanja. Slednje kaže 
tudi na doslednejše upoštevanje usmeritev z vidika obravnave primerov nasilja v 
družini, tako z vidika ugotavljanja elementov kaznivih dejanj kot tudi presoje obstoja 
zakonskih pogojev za odreditev prepovedi približevanja. Stanje na področju javnega 
reda in splošnih policijskih nalog je bilo predvidljivo in stabilno.  
 
Posebno pozornost smo namenjali prisotnosti na dogodkih in na območjih, kjer bi lahko 
prišlo do kršitev javnega reda ali izvrševanja kaznivih dejanj. V letu 2013 smo izvedli 
varovanje dveh neprijavljenih shodov, kjer ni bilo večje udeležbe. Uspešno smo izvedli 
tudi vse aktivnosti za varno izvedbo velike športne prireditve »Eurobasket 2013«, ki je 
v prvem delu potekala tudi na območju naše policijske uprave. 
 
V letu 2013 smo obravnavali za 23,3 % manj prometnih nesreč kot prejšnje leto, število 
umrlih je enako, to je 13, nekaj več oseb je bilo telesno poškodovanih. Najpogostejši 
vzrok prometnih nesreč je nepravilen premik z vozilom, vendar gre v takih primerih 
največkrat za nesreče brez hujših posledic. Hujše posledice, poškodbe ali smrt pa 
pogosteje nastajajo pri nesrečah, kjer je vzrok neprilagojena hitrost in nepravilna stran 
oz. smer vožnje. Zaskrbljujoč je podatek, da se je za 42,3 % povečala udeležba 
pešcev v prometnih nesrečah. 
 
Področje varovanja državne meje in izvajanja predpisov o tujcih je zaznamoval vstop 
Republike Hrvaške v Evropsko skupnost, 1. 7. 2013. Z vseh mejnih prehodov z 
Republiko Hrvaško se je umaknila Carina. Na mejnih prehodih Dragonja, Sočerga in 
Starod ter maloobmejnih prehodih Brezovica pri Gradinu in Novokračine je bil 
vzpostavljen sistem skupne mejne kontrole [One-stop control]. Po 1. 7. 2013 je prišlo 
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do izrazitega padca ilegalnih migrantov, predvsem tistih, ki so bili pred prihodom v 
Slovenijo prosilci za azil v Republiki Hrvaški. Obenem pa so bile zaznane povečane 
aktivnosti pri prevozu ilegalnih prebežnikov na relaciji Madžarska – Italija. V oktobru 
2013 je v Republiki Sloveniji potekala schengenska evalvacija na kopenskih mejah, v 
katero pa enote PU Koper niso bile neposredno vključene. Na Postaji pomorske 
policije Koper je bil ustanovljen nacionalni koordinacijski center sistema EUROSUR. 
 
Zaradi finančnih omejitev je bilo v letu 2013 vzdrževanje materialno tehničnih sredstev 
še bolj okrnjeno kot leto prej, zaradi česar se je stanje sredstev še poslabšalo. Ker je 
dinamika nabav že več let skromna, je zagotavljanje nujno potrebnih sredstev zelo 
težko, pogoste so okvare in izpadi. Najbolj se to odraža pri službenih vozilih, objektih in 
nekateri opremi. Kljub vsemu se trudimo, da vsem enotam zagotavljamo vsaj 
minimalna tehnična sredstva, v nujnih primerih smo opraviti tudi nekaj prerazporeditev. 
 
Na delo PU Koper vpliva tudi kadrovska problematika, ki je vsako leto večja. 
Kadrovske težave so tako na območnih, kakor tudi področnih policijskih postajah.  
 
Posebej je potrebno izpostaviti veliko število prošenj za premestitve na druge policijske 
uprave. Specifika PU Koper je namreč veliko število policistov, ki se na delo vozijo iz 
drugih delov Slovenije. Ker njihovim prošnjam za premestitve ne moremo ugoditi, to 
zelo vpliva na (ne)zadovoljstvo pri delu. 
 
 

2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 
 
2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete  
 
Osrednja naloga kriminalistične policije je bil usmerjena v obvladovanje trendov 
naraščanja premoženjske kriminalitete in ustvarjanje okoliščin, v katerih se bodo ljudje 
počutili varne. Temu cilju smo v celoti sledili in ga dosegli, saj smo tako s preventivnim 
kot operativnim pristopom zagotovili upad števila klasičnih tatvin za 13,8 % in padec 
števila vlomnih tatvin za 3,1 %. Uspešno smo preiskali rop banke v Sežani, medtem ko 
še vedno preiskujemo dva ropa, ki sta bila izvršena nad zaposlenimi bencinskega 
servisa Škofije. S stalno prisotnostjo policistov v bližini državne meje z Italijo smo 
nadaljevali z odkrivanjem v tujini ukradenih vozil, ki naše območje praviloma le 
tranzitirajo, prav tako pa smo preiskali serijo tatvin osebnih avtomobilov znamke 
Volkswagen, izvršenih na območju Kopra. Nepreiskana ostajata še vedno dva umora iz 
leta 1995. V letu 2013 smo obravnavali dva umora in en uboj, ki so bili uspešno 
raziskani. Na področju problematike nasilja v družini je število kaznivih dejanj 
primerljivo s preteklim letom, smo pa izrekli za 17,8 % več ukrepov prepovedi 
približevanja. Z vidika varstva otrok, kot najšibkejše kategorije žrtev kaznivih dejanj, 
smo izvedli vse načrtovane operativne ukrepe in tvorno sodelovali z drugimi 
strokovnimi službami in organizacijami na našem območju. V zvezi s tem je bil podan 
velik poudarek preventivni dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah v smislu 
ozaveščanja otrok in mladostnikov.  
 
Občuten porast obravnavanih kaznivih dejanj organizirane kriminalitete za 52,7 % v 
primerjavi s preteklim letom je tako odraz proaktivne dejavnosti kriminalistične policije, 
dobrega medsebojnega sodelovanja v okviru mednarodnih kriminalističnih preiskav, 
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kakor tudi dejanskega povečanja delovanja tujih kriminalnih združb na območju 
Slovenije. Pričakovano najbolj izstopa problematika prepovedanih drog, saj smo 
obravnavali za 66,6 % več kaznivih dejanj in za 41,7 % več prekrškov v primerjavi s 
preteklim letom. Zaradi zastrupitve, ki je bila posledica prekomernega zaužitja  
prepovedane droge, je  umrlo 5 oseb. Na področju prepovedanih drog velja izpostaviti 
dva večja zasega na območju PU Koper,  in sicer zaseg 1000 litrov prekurzorjev oz. 
predhodnih sestavin za izdelavo približno 5 milijonov tablet ecstasija, kakor tudi zaseg 
približno 460 kg prepovedane droge konoplja na mednarodnem mejnem prehodu. Pri 
obravnavi kaznivih dejanj s področja tihotapljenja in trgovine z ljudmi je trend ostal na 
približno enakem nivoju, kot v letu 2012. V letu 2013 smo pristopili k sistematičnemu 
obravnavanju kaznivih dejanj s področja overovitev lažnih vsebin z namenom 
fiktivnega pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce, kjer smo zoper osumljene podali 
kazenske ovadbe za kar 37 kaznivih dejanj. Zaključena je bila mednarodna 
kriminalistična preiskava povezana s  kriminalno združbo, ki je izvrševala kazniva 
dejanja prepovedanega prometa z orožjem. Na področju unovčevanja ponarejenega 
denarja smo prav tako v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi razkrili in prijeli večjo 
kriminalno združbo, ki je na območju Italije, Slovenije in Hrvaške organizirano 
unovčevala večje vsote ponarejenih bankovcev apoenskih vrednosti 20, 50 in 100 
evrov. Poudariti je še potrebno, da smo v letu 2013 na področju organiziranega 
kriminala v sodelovanju z Vrhovnim državnim tožilstvom Republike Slovenije po 
Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora [ZOPNI] dočakali prvo 
pravnomočno tožbo v Sloveniji, in sicer v zadevi kriminalistične preiskave, ki smo jo 
izvajali zoper organizatorja prodaje prepovedanih drog za odvzem protipravno 
pridobljenega premoženja, v višini približno pol milijona evrov.  
 
Po večletnem trendu naraščanja gospodarske kriminalitete na območju PU Koper v 
letu 2013 beležimo za 10,1 % manj gospodarskih kaznivih dejanj in padec višine 
protipravne premoženjske koristi oz. škode, ki izvira iz teh kaznivih dejanj. Večino težjih 
gospodarskih kaznivih dejanj zaradi obsežnosti in zahtevnosti kriminalisti in policisti 
rešujejo daljše časovno obdobje, zato je bilo v letu 2013 na območju PU Koper, poleg 
588 kaznivih dejanj iz leta 2013, rešenih še 248 gospodarskih kaznivih dejanj iz 
preteklih let. Vsebinsko beležimo porast kaznivih dejanj pranja denarja, ki izvirajo iz 
gospodarskih kaznivih dejanj, in padec korupcijskih kaznivih dejanj. V letu 2013 je bilo 
več kaznivih dejanj, za katera so bile kazensko odgovorne pravne osebe, ker so 
osumljenci kaznivih dejanj pridobivali protipravno premoženjsko korist v imenu ali za 
račun teh pravnih subjektov. Na pobudo Sektorja kriminalistične policije Koper je bila v 
letu 2013 ustanovljena ena skupna preiskovalna skupina in ena finančna preiskovalna 
skupina po ZOPNI. Opravili smo 13 finančnih preiskav po Zakonu o kazenskem 
postopku in na pristojno tožilstvo podanih 8 pobud za zavarovanje premoženjske 
koristi. 
 
Oddelek za računalniško preiskovanje je v letu 2013 naloge zavarovanja in preiskave 
elektronskih podatkov iz elektronskih naprav opravljal za območje Policijskih uprav 
Nova Gorica in Koper. Od leta 2009 so še vedno v porastu kazniva dejanja, v katerih 
so bile kot sredstvo storitve uporabljene elektronske naprave ali pa se v teh napravah 
nahajajo drugi elektronski dokazi in podatki, ki lahko služijo kot dokaz v kazenskem 
postopku. Temu primerno je bilo prejetih s PU Koper, PU Nova Gorica, Nacionalnega 
preiskovalnega urada Generalne policijske uprave in Specializiranega državnega 
tožilstva Republike Slovenije 281 (257) zaprosil za izvedbo postopkov zavarovanj in 
preiskav 783 (741), zaseženih elektronskih naprav in izdelanih 472 (434) zapisnikov o 
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zavarovanju ali preiskavi elektronskih naprav. Porast je pripisati predvsem povečanju 
števila zaseženih računalnikov osumljencem različnih kaznivih dejanj.  
 
  
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje spl ošne varnosti ljudi in 

premoženja    
 
Načrtovane naloge na področju splošnih policijskih nalog so bile v letu 2013 
realizirane, razen načrtovane naloge vzpostavitve intervencijske skupine za čas 
turistične sezone na obalnem območju. Za realizacijo navedene naloge je bila izdelana 
analiza in vrsta usklajevanj z enotami. Zaradi ugotovitev analize, predvsem z vidika 
organizacije in racionalizacije resursov, nato enotna skupina, sestavljena iz policistov 
različnih policijskih postaj, ni bila ustanovljena. Z drugačnimi pristopi posameznih 
policijskih postaj so bile naloge vzdrževanja in vzpostavljanja javnega reda in miru prav 
tako učinkovito izvedene.  
 
Na področju Zakona o varstvu javnega reda in miru [ZJRM-1] smo obravnavali 1.825 
(1.934) prekrškov ali za 5,6 % manj kot v letu 2012. Največji delež prekrškov po ZJRM-
1 predstavljajo kršitve 6. člena [vedenje na drzen, nasilen način], in sicer 589 (637) 
oziroma za 0,9 % manj kot v letu 2012. Na drugem mestu so prekrški po 7. členu 
[nedostojno vedenje na javnem kraju in nedostojno vedenje do pooblaščene uradne 
osebe], in sicer skupaj 449 (524) prekrškov oziroma za 0,8 % manj. Pri tem velja 
poudariti, da je bilo sankcioniranih prekrškov po 2. odstavku  [nedostojno vedenje do 
pooblaščene uradne osebe] 176 (217) oziroma za 18,9 % manj, na kar je vplivala tudi 
izdelana analiza in usmeritve, ki so bile dane enotam glede tega. Tudi prekrškov po 1. 
odstavku 22. člena ZJRM-1 [neupoštevanje odredbe pooblaščene uradne osebe] je 
bilo v letu 2013 obravnavanih manj, in sicer 175 (212) oziroma za 18,0 % manj, kar je v 
korelaciji tudi s številom odrejenih pridržanj s področja splošnih policijskih nalog. 
Prekrškov po kvalificirani obliki [nasilje v družini] po 4. odstavku 6. člena ZJRM-1 je bilo 
v letu 2013 obravnavanih 186 (200) oziroma za 7,0 % manj. Odrejenih je bilo tudi za 
17,0 % več prepovedi približevanja na podlagi 60. člena Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije, in sicer 86 (73). Prekrškov je bilo obravnavanih manj, saj policisti v 
skladu z usmeritvami in izvedenim izobraževanjem dosledneje ugotavljajo elemente 
kaznivega dejanja nasilja v družini ali elemente drugih kaznivih dejanj.  
 
Na področju Zakona o javnih zbiranjih [ZJZ] smo ugotovili 53 (41) prekrškov oziroma 
za 17,0 % več. V letu 2013 smo na območju PU Koper zavarovali dva neprijavljena 
shoda, in sicer 30. marca in 30. maja. Na prvem shodu, ki je potekal na območju občin 
Piran in Koper ter na slovenskem morju v okviru vstajniških gibanj, je bilo 40 
udeležencev shoda. Na drugem shodu, ki je bil organiziran v kontekstu zamenjave 
predsednika uprave koprskega podjetja, pa je bilo 14 udeležencev shoda. Pri 
zavarovanju neprijavljenih shodov nismo obravnavali kršitev zakonodaje. Aktivnosti 
smo izvajali v skladu z ZJZ. Veliko aktivnosti smo izvajali za pridobivanje varnostno 
pomembnih informacij glede izvedbe shodov in dosledno upoštevali racionalno izrabo 
resursov. Septembra smo uspešno izvedli varovanje javne prireditve Eurobasket 2013.  
 
V letu 2013 smo veliko pozornosti posvetili odkrivanju prekrškov s področja Zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, saj smo odkrili za 41,0 % več 
prekrškov, in sicer 462 (326). Prav tako smo posvetili potrebno pozornost odkrivanju 
kršitev po Zakonu o omejevanju porabe alkohola in pri tem uvedli postopke v 37 (25) 
primerih oz. za 48,0 % več kot leta 2012. V tem segmentu posvečamo veliko 
pozornosti ustreznemu dokazovanju prekrškov. Kljub temu pristojna sodišča pogosto 
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ustavijo postopke v primeru zahteve za sodno varstvo. Na področju odkrivanja 
prekrškov v povezavi z orožjem smo odkrili 124 (158) kršitev oziroma za 21,0 % manj 
kot leta 2012. Na zmanjšanje števila je najbolj vplival upad odkritega prepovedanega 
hladnega orožja na mejnih prehodih, čeprav je upad zaznan tudi na nekaterih 
območnih policijskih postajah. V drugi polovici leta smo začeli in nadaljujemo z 
izvajanjem določenih ukrepov, ki so usmerjeni k povečanju učinkovitosti pri odkrivanju 
nezakonitega orožja.  
 
 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa  
 
V letu 2013 smo obravnavali za 24,0 % manj prometnih nesreč kot leta 2012. V 12 (13) 
prometnih nesrečah je umrlo 13 oseb (13), obravnavali pa smo tudi za 9,5 % manj 
prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami in za 10,6 % več prometnih nesreč s 
lahkimi telesnimi poškodbami. 
 
Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom smo obravnavali na avtocesti, in sicer dve 
na relaciji A1 med Ravbarkomando in Postojno in eno na A3 med Sežano in Gabrkom, 
v kateri sta umrli dve osebi. Med umrlimi udeleženci so izstopali vozniki koles, in sicer 
so 3 umrli na cestah nižjih kategorij, v enem primeru je bil kolesar povzročitelj 
prometne nesreče, v ostalih dveh pa sta bila udeleženca. Povečanje števila prometnih 
nesreč glede na posledice (telesne poškodbe) smo beležili na glavni cesti I. reda št. 7 
Starod – Krvavi potok za 40,2 %, medtem ko se je največ takih prometnih nesreč 
zgodilo na glavni cesti II. reda št. 111 Koper – Sečovlje. Po vstopu Hrvaške v EU se je 
na cesti G1-7 bistveno povečal promet tovornih vozil, in sicer v povprečju za 80,0 % 
glede na leto 2012.  
 
Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so bili nepravilni premiki z vozilom,  
neprilagojena hitrost in nepravilna stran vožnje. Neprilagojena hitrost je bila vzrok  
osmih prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo devet oseb. 
 
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 bil 12,7 % (11,7 %), kar je nekoliko več kot leto prej. Povprečna 
stopnja alkohola pri povzročiteljih prometnih nesreč je bila 1,43 g/kg (1,46 g/kg). Pri 
prometnih nesrečah s smrtnim izidom sta bila 2 (6) povzročitelja pod vplivom alkohola. 
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog je bilo pridržanih 42 
voznikov.  
 
Pri izvajanju nadzorstvenih aktivnostih smo posebno pozornost usmerili v strukturo 
šibkejših udeležencev v prometu. Število prometnih nesreč z udeležbo voznikov 
motornih koles se je zmanjšalo za 18,1 %. V prometnih nesrečah je umrl 1 (3) voznik 
motornega kolesa. Izstopala pa je problematika prometnih nesreč z udeležbo 
kolesarjev, ki se je povečala za 15,2 %, in pešcev za 42,3 %. Pešci so bili kar v 90,2 % 
žrtve oz. udeleženci v prometnih nesrečah. 
 
V letu 2013 smo ugotovili za 8,0 % več kršitev cestno prometnih predpisov kot leto 
prej, 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 cestno-prometnih predpisov zasegli 114 motornih vozil.  
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V januarju in februarju smo izvedli več aktivnosti po zimski službi. Sodelovanje z 
upravljalci in vzdrževalci, z družbo za avtoceste in s cestnim podjetjem Koper ter z 
italijanskimi varnostnimi organi je bilo dobro. Zaradi pomanjkanja primernih prostorov 
za izločanje tovornih vozil to poteka še vedno na odstavnem pasu A3, med cestninsko 
postajo Sežana in Gabrkom. Pri potrebi izvajanja izločanja za Madžarsko se pojavi 
problem selekcioniranega izločanja.   
 
Povečali smo obseg aktivnosti na avtocestnem križu, kjer so pri nadzoru sodelovali tudi 
carinski urad Sežana, cestninski nadzorniki Dars-a in italijanski varnostnimi organi v 
okviru poostrenih nadzorov, povezanih predvsem s problematiko tovornih vozil in 
kombijev na A3 Fernetiči – Gaberk.  
 
 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih  
 
Delo na področju nadzora državne meje je v letu 2013 zaznamoval predvsem vstop 
Republike Hrvaške v Evropsko unijo. Vstop je neposredno vplival na delo in postopke 
mejnih policistov na mejnih prehodih, predvsem tam, kjer je bila vzpostavljena skupna 
mejna kontrola, hkrati pa je povzročil nekatere bistvene spremembe pri varnostnih 
razmerah ob državni meji.    
 
Povečanje števila ilegalnih prehodov državne meje, kar je bilo značilno v letu 2012, se 
je posebej v drugi polovici leta 2013 pričelo zmanjševati in tako beležimo bistven padec 
števila obravnavanih oseb zaradi ilegalnega prehoda državne meje, in sicer za 38,9 %. 
Še vedno prevladujejo državljani azijskih in afriških držav, ki so bili prosilci za azil v 
Republiki Hrvaški, na tretjem mestu pa so državljani Albanije. Na notranji meji smo z 
izvajanjem izravnalnih ukrepov ugotovili večje število kršitev določb predpisov o tujcih 
ter kaznivih dejanj, povezanih s tatvinami motornih vozil ter zlorabo listin. Nadaljevali 
smo z aktivnimi pripravami na schengensko evalvacijo na kopenskih mejah in to tudi 
uspešno prestali oktobra 2013. 
 
V letu 2013 je državno mejo na mejnih prehodih prestopilo za 1,4 % več potnikov kot v 
letu 2012, izstopa mejni prehod Dragonja, kjer je državno mejo prestopila tretjina vseh 
potnikov na mejnih prehodih na območju PU Koper.   
 
Poostreni nadzori v notranjosti na področju tujske problematike, predvsem glede 
prebivanja in dela tujcev, so potekali v sodelovanju z delovno in drugimi inšpekcijami 
ter upravnimi enotami. Del aktivnosti v letu 2013 je bilo usmerjenih tudi v preverjanje 
statusa zaposlenih v nočnih lokalih, klubih in masažnih salonih, kjer je zaposlenih več 
tujk iz tretjih držav.  
 
Na mejnih prehodih smo zavrnili za 14,7 % manj tujcev kot v letu 2012. Največ je bilo 
zavrnjenih državljanov Albanije in Hrvaške, vendar je potrebno opozoriti, da je Hrvaška 
s 1. 7. 2013 postala članica EU in da se od takrat državljanov Hrvaške ni več 
zavračalo. To dejstvo je tudi glavni razlog zmanjšanja števila zavrnjenih oseb na 
mejnih prehodih. Po številu zavrnjenih oseb nato sledijo državljani Ruske federacije, 
BiH in Ukrajine. Najpogostejši razlog je bil razpisan ukrep prepovedi vstopa v SIS.  
 
Na mejnih prehodih je bilo obravnavanih več kršiteljev s področja prepovedane droge 
in zasežene bistveno več prepovedane droge, predvsem na račun zasega več kot 413 
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kg konoplje na mejnem prehodu Starod. Hkrati pa je bilo na mejnih prehodih odkritih 
manj zlorabljenih listin, orožja in ukradenih vozil.  
 
Pri varovanju državne meje smo izvajali različne oblike policijskega dela. Redno smo v 
varovanje državne meje vključevali tudi vodnike službenih psov. Aktivno smo 
sodelovali s hrvaškimi policisti v skupnih mešanih patruljah. V varovanje državne meje 
pa smo vključevali helikopter in uporabljali optoelektronske naprave za opazovanje ter 
ostalo opremo.  
 
Tuji varnostni organi so nam v letu 2013, skladno z mednarodnimi sporazumi o 
vračanju oseb, vrnili za 47,1 % manj oseb kot v letu prej. Od skupnega števila so nam 
italijanski varnostni organi vrnili 52 tujcev, hrvaški varnostni organi pa 12 tujcev. 
Prevladujejo državljani Albanije, ki so niso izpolnjevali pogojev za vstop v Republiko 
Italijo zaradi razpisanega ukrepa prepovedi vstopa. Naši policisti pa so tujim 
varnostnim organom izročili manj tujcev kot v letu 2012, in sicer 469  (629). Večina 
(443) je bilo vrnjenih na Hrvaško, od koder so ilegalno vstopili v Slovenijo. 
 
 
2.1.5 Varovanje dolo čenih 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 policijske uprave, 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 
policijske uprave, nismo obravnavali.  
 
 
2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 
 
2.2.1 Policijsko delo v skupnosti 
 
V letu 2013 smo nadaljevali s programom preventivne aktivnosti z imenom “Bolj 
pripravljen motorist, bolj varen motorist”.  Policisti inštruktorji so na udeležence 
prenesli svoje ugotovitve  do katerih so prišli z dolgoletnimi izkušnjami pri obravnavanju 
prometnih nesreč z udeležbo motoristov in lastne izkušnje pri vožnji motornih koles. 
Kandidate smo zbirali preko društev, katere so obiskali vodje policijskih okolišev. 
Ugotavljamo, da imajo motoristična društva interes, da se njihovi člani vozijo varno. 
 
Policisti so se udeležili tradicionalne prireditve Tomos Adria Classic , kjer so 
predstavili delo policije s poudarkom na zagotavljanju varnosti cestnega prometa. 
Tomos Adria Clasicc je organizirala tovarna mopedov in društvo starodobnikov. Na 
prireditev pride veliko ljudi, predvsem ljubiteljev enoslednih vozil in prav tam je bila 
priložnost, za svetovanje o varnosti v cestnem prometu. 
 
Na povabilo PU Maribor smo sodelovali pri izvedbi »Otroške varnostne olimpijade« , 
na kateri so sodelovale  nekatere OŠ iz območja PU Koper. Prireditev je bila množično 
obiskana. Predstavile so se tudi druge službe, ki so povezane z zagotavljanjem 
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varnosti. Prireditev se je odvijala na območju Osnovne šole Pivka. Zardi stroškov se 
osnovne šole iz območja PU Koper niso udeležile zaključne prireditve v Mariboru. 
 
Izvedli smo aktivnost z imenom “Varno poletje”.  K sodelovanju smo povabili tudi 
ostale službe, s katerimi policija sodeluje pri zagotavljanje varnosti. Še posebej v času 
turistične sezone se število varnostnih dogodkov precej poveča, zato je bila vsebina 
usmerjena v subjekte, ki izvajajo turistično dejavnost. Aktivnost je bila precej odmevna, 
saj je o dogodku poročalo veliko medijev. Na okrogli mizi je sodelovala tudi Fakulteta 
za turistične študije Portorož z zanimivo temo “Varnost kot konkuren čna prednost 
slovenskega turizma”.  
 
Kot je že običajno, smo se tudi v šolskem letu 2013/2014 aktivno vključili v varovanje 
otrok na poti v šolo in iz šole. Največjo vlogo so imele policijske postaje, vendar je bila 
prisotnost policistov na terenu nekoliko okrnjena, in sicer zaradi varovanja evropskega 
tekmovanja v košarki. 
 
V letu 2013 smo se približali ljudem tudi z uporabo mobilne policijske postaje. V prvem 
obdobju smo jo uporabljali zaradi poslabšanja varnosti na območju nekaj krajevnih 
skupnosti v Mestni občini Koper. V drugem delu pa smo jo uporabili v času turistične 
sezone, predvsem na območju Mestne občine Koper na mestih, kjer so se zadrževali 
navijači košarkarskega prvenstva. 
 
V začetku septembra smo sodelovali na otroškem festivalu v Kopru. Organizator 
festivala je izrazil željo, da bi predstavili delo posebne policijske enote, še posebej 
zato, ker bodo policisti te enote prisotni na košarkaških tekmah in ostalih površinah v 
času velikega tekmovanja. Prošnji smo ugodili in predstavili enoto. 
 
Že drugo leto zapored se je na nas obrnila Slovenska Karitas, ki v Portorožu organizira 
počitnice iz socialno ogroženih družin s prošnjo, da bi predstavili delo policista. Prošnji 
smo ugodili in otrokom so se predstavili policisti s Policijske postaje Piran, Postaje 
pomorske policije Koper in Policijske postaje vodnikov službenih psov Koper. 
 
Vpliv policije na varnosti otrok se izkazuje z izvajanjem različnih projektov po osnovnih 
šolah. Zaradi objektivnih razlogov se nekateri projekti niso izvajali.  
 
Organizirali smo delovni posvet z vodji policijskih okolišev [VPO], ki naj bi bili nosilci 
policije za delo v skupnosti. Na delo VPO vpliva organiziranost policije, še posebej v 
primerih, ko so potrebna nadomeščanja v različnih službah [dežurstvo, patruljiranje]. 
Vsaka odsotnost slabo vpliva na delo VPO, še posebej pri planiranih aktivnostih. 
 
Slehernega policista smo seznanili z dokumentom »Policijsko delo v skupnosti«  in 
ga razlagali tako, da bi ga vsi, ki izvajajo naloge policije, pravilno razumeli.  
 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost 
 
Število interventnih oziroma nujnih klicev na številko 113 se je v primerjavi z letom 
2012 še nekoliko zmanjšalo, medtem ko je število dogodkov ostalo približno enako. 
Odstopanja v deležih po področjih dela in območjih so bila zelo majhna, reakcijski časi 
pa so se v povprečju podaljšali za približno eno minuto [nujni dogodki] oziroma tri 
minute [ostali interventni dogodki] nad zadanimi cilji, kar je pripisati predvsem večjim 
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obremenitvam interventnih patrulj, ki so posledica kadrovskih težav. Večjih težav pri 
napotitvah in poročanju nismo zaznali.  
 
Problemi pri operativnem delu centra so se pojavljali predvsem pri radijskih 
komunikacijah, ker še vedno uporabljamo radijske postaje dveh različnih sistemov. 
Proti koncu leta so se te težave omilile zaradi prehoda na sistem Tetra skoraj v celoti. 
 
 
2.2.3 Forenzi čna in kriminalisti čno tehni čna dejavnost  
 
Na območju PU Koper beležimo 4,7 % porast števila opravljenih ogledov in padec 
števila identificiranih osumljencev na podlagi zavarovanih sledi s krajev kaznivih dejanj. 
Zaradi ugotovljenega nesorazmerja med ogledno dejavnostjo in številom identificiranih 
osumljencev je bila izdelana temeljita analiza in opredeljeni ukrepi za izboljšanje 
stanja.  
 
Obravnavali smo za 5,2 % več zadev, v katerih je bilo skupno pregledanih in obdelanih 
9,4 % več sledi. Temu primerno je bilo zavarovanih za 3,9 % več sledi obuval, 14,5 % 
več sledi za biološke preiskave in krvi, 13,8 % manj sledi papilarnih linij in za 66,9 % 
več različnih predmetov, kot nosilcev sledi. Preliminarnih testiranj s področja 
prepovedanih drog smo opravili za 29,1 % več v primerjavi s preteklim letom.  
 
Na oddelku so bila za policiste policijskih enot izvedenih tri individualna usposabljanja s 
področja kriminalistično tehničnih opravil po programu policijske akademije, na 
območnih policijskih enotah pa več enodnevnih usposabljanj policistov. Kolektiv 
oddelka pa se je udeležil več strokovnih usposabljanj, katerih nosilci so bili Uprava 
kriminalistične policije Generalne policijske uprave in Nacionalni forenzični laboratorij. 
 
 
2.2.4  Analitska dejavnost  
 
Oddelek za kriminalistično obveščevalno dejavnost je v skladu z zastavljenim letnim 
načrtom z analitično dejavnostjo kontinuirano izvajal vsebinske raznovrstne analize za 
določene posamezne osumljence in skupine oz. obravnavane združbe. Istočasno je 
oddelek ažurno izvajal vsebinski pregled vseh operativnih informacij, jih ocenjeval in 
posredoval kriminalistom preiskovalcem in policistom zlasti v primerih, ko je sama 
vsebina informacije narekovala izvedbo posameznih strokovnih nalog ali ukrepov.  
 
Na področju prometne varnosti so bile izdelane analize s področja problematike hitrosti 
in alkohola v prometnih nesrečah, uporabe varnostnih pasov v prometnih nesrečah in 
problematike enoslednih vozil. Na področju splošnih operativnih nalog in pooblastil 
smo izdelali periodične analize po akciji ISKALEC, analizo odvzemov prostosti in glede 
problematike uporabe pirotehničnih izdelkov. Prav tako smo izdelali analizo uporabe 
prisilnih sredstev.  
 
 
2.2.5  Nadzorna dejavnost 
 
V letu 2013 so nadzorniki opravili 3 (3) splošne nadzore, in sicer: 
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- na PMP Starod, kjer je bilo delo enote ocenjeno z oceno zelo dobro; 
- na PP Kozina, kjer je bilo delo enote ocenjeno z oceno dobro; 
- na PPVSP Koper, kjer je bilo delo enote ocenjeno z oceno dobro. 

 
Skladno z načrtom izvedbe nadzorov oziroma naknadno sprejetimi odločitvami smo 
opravili še 9 strokovnih nadzorov in 5 nadzorov nad delom delavcev.  
 
Opravili smo 5 ponovnih nadzorov, in sicer na PMP Sočerga, PP Kozina, PP Sežana in 
PP Postojna, kjer sta bila opravljena ponovna nadzora na dveh delovnih področjih. 
 
Nadzorniki so ugotovili, da so vodstva enot v celoti upoštevalo predloge za odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti.  
 
 
2.2.6  Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil  in ogrožanja policistov 
 
Spremljali smo zakonitost in strokovnost uporabe policijskih pooblastil in prisilnih 
sredstev ter skrbeli, da so se ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti tudi odpravile. 
V letu 2013 je bilo za 37,0 % manj uporab prisilnih sredstev, in sicer 808 (1282). Pri 
tem so bila najpogosteje uporabljena najmilejša prisilna sredstva, in sicer sredstva za 
vklepanje in vezanje ter telesna sila. Pri uporabi prisilnih sredstev je bilo 6 (26) 
policistov poškodovanih [vidni zunanji znaki poškodb ali lahka telesna poškodba]. 
Močan upad je potrebno pripisati predvsem dejstvu, da so bili policisti v letu 2012 po 
večini poškodovani pri vzpostavljanju javnega reda na protestih, ko so pripadniki 
posebne policijske enote izvajali naloge na območju PU Maribor in Ljubljana. Pri 
kršiteljih je bilo 75 (60) primerov, ko so bili pri osebah vidni zunanji znaki uporabe 
prisilnih sredstev. Pet (9) oseb pa je bilo lahko telesno poškodovanih. Vadbo pooblastil 
s praktičnim postopkom in samoobrambo smo izvajali v skladu s sprejetim načrtom.  
 
Na podlagi določb zakona o kazenskem postopku, zakona o policiji, zakona o 
prekrških, zakona o nadzoru državne meje, zakona o pravilih cestnega prometa ter 
zakona o nalogah in pooblastilih policije smo pridržali 1.068 (1.668) oseb ali 36,0 % 
manj kot v letu 2012. Na število in strukturo pridržanih oseb po posameznih zakonskih 
pooblastilih sta na območju PU Koper bistveno vplivali dve okoliščini, in sicer 
zmanjšanje števila tujcev, ki so ilegalno prešli državno mejo in bili pridržani zaradi 
izročitve tujim varnostnim organom [za 37,0 % manj pridržanih oseb], in sprememba 
24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa [ZPrCP], po kateri je postalo pridržanje 
po tem zakonskem določilu izjema in ne pravilo [za 86,0 % manj pridržanih oseb].  
 
V letu 2013 je bilo storjenih 7 (14) kaznivih dejanj povezanih z napadi na policiste.  
 
2.2.7  Reševanje pritožb 
 
V letu 2013 je PU Koper obravnavala 49 pritožb (64), kar pomeni 23,4 % upad števila 
glede na leto 2012. Posledico lahko pripišemo predvsem sprejetju Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije [ZNPPol], ki na novo ureja pritožbeni postopek. Področje 
zagotavljanja javnega reda in miru je najpogostejši vzrok za vložitev pritožb občanov, 
to je 25 pritožb v letu 2013 (34), sledi zagotavljanje varnosti cestnega prometa 27 (28), 
kriminaliteta 10 (11) in drugi dogodki 5 (10). 10 pritožb so enote reševale v tako 
imenovanem pomiritvenem postopku (11), 18 pa pred senatom (5). Tri pritožbe, 
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reševane pred senatom, so bile utemeljene oziroma delno utemeljene (0). Tri pritožbe 
so podali tudi tuji državljani zaradi postopkov policistov pri prestopu državne meje (2) in 
obravnave prometne nesreče (1). Vse tri pritožbe so obravnavali na senatu 
pooblaščenci ministra, vse tri so bile neutemeljene. Eno pritožbo je podal tudi 
predstavnik italijanske narodne manjšine, ki pa je po razgovoru s policijskim 
inšpektorjem Službe direktorja od pritožbe odstopil.  
 
Zaradi spremenjene zakonodaje na področju reševanja pritožb se število pritožb, ki se 
rešujejo pred senatom [in jih obravnavajo poročevalci policijske uprave], zmanjšuje, 
več pritožb pa obravnavajo enote same v pomiritvenem postopku.  
 
 
2.2.8  Notranje preiskave 
 
V letu 2013 smo na PU Koper obravnavali 8 (19) primerov, ko so bili kaznivih dejanj 
osumljeni policisti. Od tega je bila ena zadeva odstopljena GPU SGDP SNPI, ki je 
zadevo že predhodno reševal. V enem primeru je Specializirano državno tožilstvo 
Republike Slovenije zadevo zaključilo z zavržbo kazenske ovadbe. V enem primeru je 
bil policist zaradi suma več kaznivih dejanj šikaniranja na delovnem mestu [po 1. 
odstavku 197. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije], premeščen v drugo 
enoto. V dveh primerih sta bila osumljena policista Postaje prometne policije Koper in 
Policijske postaje Koper, v enem primeru policist Policijske postaje Sežana, v dveh 
primerih pa je šlo za policiste drugih enot.  
 
V letu 2013 je bilo policistom vročenih 9 pisnih opozoril pred redno odpovedjo pogodbe 
o zaposlitvi zaradi krivdnih razlogov, zaradi kršitev določb pogodbe o zaposlitvi [sum 
storitve kaznivega dejanja] pa je bila dvema policistoma izredno odpovedana pogodba 
o zaposlitvi.  
 
V letu 2013 smo na PU Koper prejeli eno zaprosilo za dodelitev brezplačne pravne 
pomoči, ki je bila policistu ugodena (4). Postopki zoper policiste še niso zaključeni.   
 
 
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. 
 
Opravili smo nadgradnje Lotus Notes za potrebe elektronskega podpisa, poleg tega 
smo izvedli še številne nadgradnje, prilagoditve in inštalacije programske in strojne 
opreme, administriranje uporabnikov in izvajali redno mesečno resetiranje strežnikov. 
V tem segmentu smo se srečevali tudi s težavami pri zagotavljanju določene licenčne 
programske opreme zaradi zahtev uporabnikov in ustrezne strojne opreme. 
 
Na področju telekomunikacij se je nadaljeval proces prehoda na digitalno radijsko 
omrežje Tetra. Postavljeni sta bili dve novi bazni postaji. S tem je bila zagotovljena 
ustrezna pokritost z radijskim signalom na celotnem območju policijske uprave, kar 
pomeni, da smo lahko izvedli prehod vseh enot na digitalni radijski sistem. Astro sistem 
bo ostal v uporabi do nadgradnje na Tetra sistem v predorih s strani upravljalca. Z 
realizacijo tega se je bistveno izboljšala učinkovitost radijskega komunikacijskega 
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sistema. Za operativne potrebe Operativno-komunikacijskega centra je pričel delovati 
tudi GPS/AVL sistem spremljanja patrulj na terenu. 
 
Na področju tehničnega varovanja in video nadzornih sistemov smo izvajali 
vzdrževanje in servise, predvsem na novih sistemih. 
 
Med večjimi projekti, ki smo jih v letu 2013 izvedli, bi lahko našteli še postavitev in 
sodelovanje pri izvedbi varovanja Eurobasketa 2013, preselitev ITK opreme PMP 
Sočerga v nov objekt ter nadgradnjo Dnevnika dogodkov [aplikativna, strežniška, 
komunikacijska] za potrebe Operativno-komunikacijskega centra PU Koper. 
 
Kljub neustrezni sistemizaciji delovnih mest glede na obseg, raznolikost in zahtevnost 
del, število objektov ter na količino sistemov in opreme, je ekipa, ki skrbi za nemoteno 
delovanje informacijskega in telekomunikacijskega sistema na območju Policijske 
uprave Koper, opravila delo dobro, saj večjih izpadov nismo imeli. Nekaj težav smo 
imeli pri vzdrževanju radarskega sistema za nadzor akvatorija in pri vzdrževanju 
opreme za navigacijo na plovilih. Za to nimamo dovolj ustreznih znanj in 
dokumentacije. Podobno je tudi stanje na področju vzdrževanja posebne elektronske 
opreme. 
 
 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve 
 
PU Koper ima sistemiziranih 1299 (1303) delovnih mest, od tega 1164 (1167) 
uradniških delovnih mest [1032 uniformiranih in 132 neuniformiranih policistov] in 135 
(136) strokovno tehničnih delovnih mest.  Zasedenih delovnih mest je 953 (975), od teh 
732 (734) uniformiranih policistov, 120 (119) neuniformiranih policistov in 121 (122) 
delovnih mest brez statusa policista. V podatku zasedenosti, ki je bila 73,4 % (74,8 %), 
sta vključena tudi 2 policista začasno napotena v mednarodno civilno misijo. 
 
Novo zaposleni so bili 3 (0) javni uslužbenci, in sicer 1 nadomeščanje odsotne 
prevajalke ter 2 kriminalistična inšpektorja specialista, premeščena iz drugega 
državnega organa. Delovno razmerje je prenehalo 16 (30)  javnim uslužbencem, od 
tega 15 policistom. Beležimo 5 upokojitev policistov in 1 administratorke, 5 
sporazumnih odpovedi, 2 izredni odpovedi, 2 izteka pogodb o zaposlitvi ponovno 
zaposlenih upokojencev in 1 smrti.  
 
Poleg zgoraj naštetih prenehanj je bilo realiziranih še 10 premestitev uslužbencev 
izven naše PU. Ugodeno je bilo 5 prošnjam policistov za premestitev na območja 
drugih PU, 3 kriminalistični inšpektorji so bili izbrani na podlagi notranjega razpisa 
Nacionalnega preiskovalnega urada, 1 kriminalistični inšpektor je bil premeščen na PU 
Ljubljana in odhod direktorja na Generalno policijsko upravo. Na našo policijsko upravo  
je bil premeščen le 1 policist, in sicer iz PU Novo mesto.  
 
V sodelovanju z ostalimi PU so bile izvedene 3 premestitve policistov z medsebojno 
zamenjavo, tako da se je večini skrajšala pot do delovnega mesta.   
 
Osebni zdravniki so na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vložili 8 (10) 
predlogov za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja zaposlenih. 2 je bila 
priznana III. kategorija invalidnosti in pravica do premestitve oziroma dela s krajšim 
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delovnim časom. 2 je bila potrjena že priznana stopnja invalidnosti v preteklih letih ter 4 
invalidnost ni bila priznana, saj zdravljenje še ni bilo zaključeno.  
 
Pri delu se je poškodovalo 26 (34) uslužbencev. Največ poškodb, in sicer 8, je bilo 
zaradi prometnih nesreč ter prav tako 8 zaradi zdrsa ali padca. V primerjavi z letom 
2012 so poškodbe, ki so se zgodile na intervencijah in pri usposabljanju iz praktičnega 
postopka in samoobrambe v upadu (iz 19 na 2).  
 
Podanih je bilo 9 (36) vlog za izplačilo solidarnostne pomoči, od tega tri neupravičene. 
Zmanjšanje podanih vlog lahko pripišemo Zakonu za uravnoteženje javnih financ 
[ZUJF].  
 
V sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu Uprave za organizacijo in kadre 
na Generalni policijski upravi 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 66 uslužbencev, ki so jim 
zdravniška spričevala že potekla, 13 kontrolnih pregledov, 1 izredni pregled in 28 
pregledov uslužbencev - članov PPE [od tega jih je bilo 19 napotenih še na 
obremenilno testiranje]. Poleg tega je bilo na usmerjeni obdobni preventivni 
zdravstveni pregled k zunanjemu izvajalcu napotenih 353 uslužbencev, ki so jim 
zdravniška spričevala že potekla, in sicer na podlagi dveh sklenjenih pogodb. 
 
 
2.2.11 Izobraževanje izpopolnjevanje in usposabljan je 
 
Usposabljanja so v letu 2013 potekala skladno z Načrtom izpopolnjevanj in 
usposabljanj v Policiji za leto 2013. Zaposleni so se udeleževali vseh skupnih oblik 
usposabljanj, ki jih je organizirala Policijska akademija. 
  
Od dodeljenih sredstev za individualno usposabljanje in izobraževanje v višini 600 
evrov smo, upoštevajoč navodilo o doslednem ugotavljanju potreb službe po tovrstnem 
usposabljanju, porabili 504 evre.  
 
Skladno z letnim načrtom in mesečnimi plani dela smo izvedli 26 različnih lastnih oblik 
usposabljanj, in sicer v 47 izvedbah, ki smo jih načrtovali glede na ugotovljene potrebe 
in izražene želje posameznih policistov in vodij notranje organizacijskih enot in 
policijskih postaj. 
 
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 
 
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo v letu 2013 nadaljevali z izvajanjem 
utečenih varčevalnih ukrepov. Porabe nam ni uspelo prilagoditi višini dodeljenih 
sredstev, kljub temu pa je bila ta bistveno nižja kot leta 2012. 
 
Na proračunski postavki 5572 [redni materialni stroški] smo imeli odobreno po 
rebalansu sredstva v višini 1.649.000,00 EUR. Poraba je znašala 1.744.470,07 EUR 
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oziroma 5,79 % nad odobritvijo. Največji delež porabe predstavljajo prevozni stroški in 
storitve, sledijo stroški energije, komunalnih storitev in komunikacij, stroški 
pisarniškega in splošnega materiala in stroški najemnin. Na proračunski postavki 5861 
[mejni prehodi na zunanji meji] smo imeli odobreno po rebalansu sredstva v višini 
200.200,00 EUR. Poraba je znašala 214.756,72 EUR oziroma 7,27 % nad odobritvijo. 
Na proračunski postavki 0139 [prehrana, gostinske storitve - lastna dejavnost], smo 
konec leta 2013 zabeležili skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 25.305,14 
EUR. Od tega smo 10.085,94 EUR rezervirali za plačilo računov v letu 2014, ki se 
nanašajo na mesec december 2013, preostalih 15.219,20 EUR pa smo odvedli kot 
presežek prihodkov. 
  
Zaradi splošnih varčevalnih ukrepov in ostrih finančnih omejitev je bilo zagotavljanje in 
vzdrževanje materialno tehničnih sredstev izjemno težko. Kljub temu smo po najboljših 
močeh skrbeli za vzdrževanje opreme in objektov, vsem enotam pa poskušali 
pravočasno zagotavljati potrebna materialno tehnična sredstva in opremo. 
 
Opremo in vozila smo v okviru razpoložljivih sredstev redno vzdrževali in za njih skrbeli 
po načelih dobrega in skrbnega gospodarja. Zaradi iztrošenosti in višanja povprečne 
starosti vozil se stroški vzdrževanja le-teh stalno povečujejo. Zato smo povečali število 
popravil v lastni delavnici in izvedli druge ukrepe optimizacije, kar je pomenilo, da smo 
v letu 2013 porabili za 40 % manj sredstev oziroma 133.678,91 EUR. 
 
Na območju Policijske uprave Koper je na razpolago 86 službenih stanovanj in 60 
ležišč v samskih sobah. Trenutno je nezasedenih še 13 stanovanj in 27 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, na izrednih 
sestankih pa predvsem 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 iz obeh strani meje na mejnih 
prehodih Jelšane, Starod, Sočerga, Dragonja in Starod. Z italijanskimi varnostnimi 
organi je sodelovanja najpogosteje potekalo na regionalni ravni med Sektorjem 
uniformirane policije in Sektorjem kriminalistične policije PU Koper ter Squadro Mobile 
Trst, Settore di Polizia di frontiera Trst, Guardia di Finanza Trst ter Carabinieri ROS 
Videm. Sodelovanje je potekalo tako v okviru izvajanja skupnih kriminalističnih preiskav 
kot tudi na podlagi dnevne izmenjave zaprosil in odgovorov. Na lokalni ravni je 
sodelovanje potekalo predvsem med Policijske postaje za izravnalne ukrepe Koper z 



 

 17 

mejno policijo iz Opčin, Postajo pomorske policije Koper z pomorsko policijo iz Trsta ter 
PP Koper z komisariatom iz Milj. Na mejni prehod Jelšane je bil junija v okviru skupne 
operacije Frontex- a Focal Point napoten švicarski policist, na mejnem prehodu Koper 
pa sta bila v juliju in avgustu dva estonska policista. Sodelovanje s agencijo Frontex je 
potekalo tudi preko sodelovanja Postaje pomorske policije Koper v mreži patrulj na 
morju EPN ter v napotitvi policistov PU Koper na skupne operacije v tujini [Bolgarija, 
Romunija, Makedonija]. Sodelovanje s sosednjimi tujimi varnostnimi organi ocenjujemo 
za zgledno. 
 
2.2.14 Odnosi z javnostmi 
 
Organizirali smo več preventivnih aktivnosti, ki smo jih odlično spromovirali in prav to je 
bil razlog za velik odziv javnosti. Posebej so nam uspele preventivne akcije za varno 
vožnjo motoristov, otroška varnostna olimpijada in drugi posvet na temo varno poletje v 
Portorožu.  
 
Z mediji komuniciramo odlično, poglobili smo tudi odnose s predstavniki za odnose z 
javnostmi sosednjih držav, tako s Hrvaške kot tudi Italije.  
 
Uspešno smo organizirali proslavo ob Dnevu policije, ki je bila letos na Moretinih in 
druge manjše dogodke. 
 
Novinarskih vprašanj, pa tudi novinarjev in medijev [predvsem spletnih], je vsako leto 
več in trudimo se, da bi z njimi še vedno imeli pristen in korekten odnos. 
 
 
2.2.15  Dejavnost specializiranih policijskih enot 

 
Za neposredno izvajanje nalog policije je bila posebna policijska enota sklicana 20 (28) 
krat, od tega 9 krat za izvajanje nalog na območju PU in 11 krat za izvajanje nalog na 
območju drugih PU. 16 sklicev je bilo namenjenih varovanju športnih prireditev – 
nogometnih, rokometnih in košarkarskih tekem reprezentance Slovenije ter tekem prve 
lige in štiri krat zaradi varovanja javnega shoda. Policisti Posebne policijske enote 
[PPE] PU Koper so bili vključeni tudi v  varovanje športne prireditve »Eurobasket 
2013«. 
 
Na PU Koper smo izvedli vseh pet 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 izvedel PPE GPU v  Gotenici. 
 
Policisti PPE PU Koper so se pri opravljanju svojega dela izkazali ter predvidene 
naloge opravili kakovostno in strokovno, nad pričakovanji.    
 
 
Službeni psi 
 
Na  Policijski postaji vodnikov službenih psov [PPVSP] je bilo v letu 2013 12 službenih 
psov za splošno uporabo in 4 službeni psi za specialistično uporabo [za odkrivanje 
mamil].  
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Vodniki službenih psov [VPS] so naloge s psi najpogosteje izvajali na podlagi 
predhodnih zaprosil policijskih postaj povezanih z varovanjem javnih prireditev, 
varovanja državne meje in na podlagi drugih potreb. Aktivno so se vključevali v  iskanje 
pobeglih ilegalnih prebežnikov, storilcev kaznivih dejanj in iskanja pogrešanih oseb. 
Prijeli so 71 ilegalnih prebežnikov. Vodniki službenih psov za specialistično uporabo so 
naloge opravljali predvsem na mejnih prehodih, sodelovali pri poostrenih nadzorih in 
opravljanju hišnih preiskav. Pri hišnih preiskavah, v katerih so sodelovali VSP 
specialisti, je bila v 19 primerih najdena prepovedana droga. Poleg tega so VSP 
specialisti opravljali preglede vozil na mejnih prehodih in sicer so v 218 primerih 
pregledali 989 vozil in 10 vlakov. Največji njihov uspeh je bila najdba 463 kg konoplje v 
tovornem vozilu na MP Starod. 
 
Vodniki so imeli v letu 2013, 98 uporab službenega psa, 45 VSP za splošno uporabo in 
53 uporab VSP specialisti.  
 
Službeni pes kot prisilno sredstvo je bil v letu 2012 uporabljen v 4 primerih.   
 
Za potrebe strokovne javnosti so nadaljevali z izdelavo filma, kjer so predstavili 
pravilne in napačne postopke policistov ob uporabi službenega psa. Film so v mesecu 
oktobru predstavili vsem zaposlenim v okviru vadbe PPSA.   
 
Vsi vodniki so opravili licenco, eden od vodnikov se je udeležil usposabljanja za 
markerja, dva od zaposlenih sta sodelovala v različnih komisijah.  
 
Vodniki so bili zanesljiv partner pri varovanju javnih in športnih prireditev, aktivno pa so 
se vključevali tudi v zahtevne intervencije. Aktivno so se odzivali na vabila za 
preventivne aktivnosti. 
 
 
PRILOGA : STATISTIČNI PODATKI 
 
 

   
 
 
       Po pooblastilu direktorja 
       Tomaž Čehovin 
       vodja Sektorja uniformirane policije 
       višji policijski inšpektor II 
 
 
 
 


