
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POROČILO O DELU 

POLICIJSKE UPRAVE KOPER 
ZA PRVO POLLETJE 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0101-15/2009/16 (3B11-04)  

11. 8. 2009 



 2

VSEBINA: 
 

1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE ...................................................................................3 

2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH ....................................................4 

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI ......................................................................................4 

2.1.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete ...........................................4 
2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja ....5 
2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa.................................................................6 
2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih................................................7 
2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov ......................................................................8 

2.2 DRUGE DEJAVNOSTI.............................................................................................9 

2.2.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo.......................................................................9 
2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost ......................................................................9 
2.2.3 Forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost ......................................................9 
2.2.4 Analitska dejavnost...................................................................................................9 
2.2.5 Nadzorna dejavnost................................................................................................10 
2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov.........................10 
2.2.7 Reševanje pritožb...................................................................................................11 
2.2.8 Notranje preiskave..................................................................................................11 
2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost .......................................................12 
2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve ......................................................................12 
2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje....................................................12 
2.2.12 Finančno - materialne zadeve ................................................................................13 
2.2.13 Mednarodno sodelovanje .......................................................................................13 
2.2.14 Odnosi z javnostmi .................................................................................................14 
2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot................................................................14 

STATISTIČNA PRILOGA .....................................................................................................15 

 



 3

1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE  

Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete za razliko od večine ostalih enot v 
Sloveniji smo zabeležili porast števila kaznivih dejanj. Pretežno zaskrbljujoči podatek je bil 
dokaz o povečanem številu vlomnih tatvin in ropov. Z vidika notranje strukture smo zaznali 
povečano število kaznivih dejanj, ki so jih storili tujci, ki so naše območje izrabili zgolj za 
tranzitno območje, kar je predstavljalo dodatno oviro pri uspešnejšem preiskovanju tovrstnih 
kaznivih dejanj. Tujci so ob tranzitu čez naše območje izvršili kazniva dejanja, in sicer 
predvsem na področju premoženjske kriminalitete in vnovčitve ponarejenega denarja, 
medtem ko je bila policija o danih dejanjih obveščena šele dan potem ali celo kasneje. V 
prvem polletju je bilo obravnavanih kar nekaj v javnosti odmevnejših kaznivih dejanj, pri 
katerih se je sodelovanje policije izkazalo za uspešno. Še vedno se nadaljujejo neprestani 
stiki in uspešno sodelovanje s carinskimi organi. Naš skupni cilj je bil predvsem odkrivanje 
tihotapstva prepovedanih drog in drugega tihotapskega blaga preko koprskega pristanišča. 
Operativni podatki nakazujejo na dejstvo, da pristanišče še vedno ostaja izredno zanimivo pri 
igranju vloge »vstopnega okna v Evropo« za prevoz neprijavljenega tihotapskega blaga 
(tekstilnih izdelkov kitajskega izvora, cigaret,… ipd.) in prepovedanih drog. Za razliko od 
preteklih let večjih zasegov prepovedanih drog v pristanišču ni bilo, predvidevamo pa, da se 
bodo poskusi tihotapljenja večjih količin kokaina, predvsem z območja južnoameriških držav 
preko pristanišča v Kopru, v prihodnosti nadaljevali. 
 
Kršitve javnega reda in miru so se v primerjavi s preteklim letom nekoliko zmanjšale, kajti z 
veseljem lahko potrdimo dejstvo, da so se zmanjšale pretežno kršitve z elementi nasilja. 
Slednje lahko delno pripišemo aktivnostim policije, natančneje njenemu poostrenemu delu na 
varnostno obremenjenih območjih, kjer je bilo možno predvideti tovrstne kršitve. Po drugi 
strani pa smo se soočali z zaskrbljujočim podatkom, ki je pričal o porastu kršitev prepovedi 
beračenja. Dane kršitve so na izjemno vsiljiv način izvajali v glavnem državljani Romunije in 
Bolgarije, policisti pa so pri nastalih tovrstnih prekrških dosledno ukrepali. Zaznali smo manjši 
vpad števila kršitev, povezanih z nasiljem v družini, vendar se je istočasno zelo povečalo tudi 
število izrečenih ukrepov prepovedi približevanja. Slednje priča o tem, da so bili policisti pri 
ugotavljanju okoliščin takšnih kršitev in pri posledični izvedbi ukrepov dosledni. In 
nenazadnje, kar 9 ugotovljenih kršitev neupoštevanja izrečenega ukrepa nakazuje na 
dejstvo, da je policija dani problematiki posvetila veliko pozornosti. 
 
Na področju varnosti cestnega prometa je potrebno izpostaviti povečanje števila prometnih 
nesreč, kjer smo se na srečo v glavnem srečali le z materialno škodo. Najpogostejši vzrok 
prometnih nesreč gre pripisati nepravilnemu premiku z vozilom, vendar je tudi v danih 
primerih šlo zgolj za nesreče brez hujših posledic. Do hujših posledic, poškodb ali smrti je 
najpogosteje pri nesrečah prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, nepravilne strani oz. smeri 
vožnje in neupoštevanja prednosti. Zaskrbljujoč je bil tudi podatek, ki je potrdil dejstvo, da je 
bilo skoraj 12 odstotkov povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola. 
 
Na področju varovanja državne meje in izvajanja predpisov o tujcih v prvem polletju nismo 
zabeležili večjih posebnosti. Proti koncu polletnega obdobja je zaradi izjemnih dogodkov 
Republika Italija uvedla začasno mejno kontrolo. Slovenski policiji slednje ni predstavljalo 
dodatnih bremenitev, ki bi narekovale intenzivnejše izvajanje aktivnosti. Vse, kar je bilo 
potrebno, je bilo urediti način izvajanja posameznih ukrepov. Na primer: ob zavrnitvah 
potnikov in podobnih okoliščinah, vendarle posebnih težav ali večjih zastojev ni bilo. 
 
Na naše delo je v preteklem obdobju nedvomno vplivalo tudi pomanjkanje ustreznih kadrov 
in velika fluktuacija zaposlenih. Zaposlovanje policistov, živečih na našem območju, ostaja še 
naprej skromne narave. Največje število delovnih razmerij za delovno mesto policista je bilo 
sklenjenih s posamezniki, ki so doma iz drugih predelov Slovenije, kar je v nadaljevanju prav 
gotovo prineslo določene negativne posledice, ki so zajemale predvsem težave v tesni 
povezanosti z nastanitvijo, vožnjo na delo, željo po delovnem mestu, bližjem domu, in 
podobno. 
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2   DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 

2.1 TEMELJNE DEJAVNOSTI 

2.1.1  Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 
V prvem polletju 2009 smo v primerjavi s preteklimi leti obravnavali večje število kaznivih 
dejanj. Državnemu tožilstvu smo poslali kazenske ovadbe ali poročila v dopolnitev kazenske 
ovadbe za skupno 2.111 (1.907)1 kaznivih dejanj, storjenih tako v danem kot tudi v preteklih 
letih. Do sedaj nam je uspelo uspešno preiskati 46,5%, kar znaša 6,1 odstotnih točk manj kot 
v enakem obdobju v preteklem letu. Storilci so, po oceni policije, s storjenimi kaznivimi 
dejanji povzročili za približno 5,4 (9,1) mio evrov škode. Zaradi utemeljenega suma storitve 
kaznivih dejanj smo kazensko ovadili 688 (595) oseb.  
 
Skupno število preiskovalnih dejanj in ukrepov policije pri preiskovanju kriminalitete je bilo v 
porastu, zmanjšalo se je le število policijskih zaslišanj. Sodelovanja so bila intenzivna tudi v 
mednarodnih okvirih na področju preiskovanja različnih oblik kriminalitete, predvsem pa pri 
zadevah, ki so bile zaznamovane s širšimi mednarodnimi razsežnostmi in pri posamičnih 
hujših kaznivih dejanj. 
 
Na področju splošne kriminalitete ostajata še nerešena naslednja nepreiskana umora, in 
sicer umor iz leta 1995 in umor, storjen v marcu 2007 v Strunjanu. V letošnjem letu smo 
obravnavali umor 2 otrok v Sežani, zaradi katerih je bila podana kazenska ovadba zoper 
mater obeh otrok. Na Kozini smo prijeli moškega, za katerega je obstajal utemeljeni sum 
storitve dvojnega umora v Italiji. Kar pa zadeva kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 
smo zabeležili nekoliko manjše število le-teh kot v preteklem letu. 
 
Na področju premoženjske kriminalitete smo obravnavali 2 težja oborožena ropa, in sicer rop 
bančne poslovalnice v Komnu in rop igralnice na Škofijah. Z uporabo klasičnih in prikritih 
preiskovalnih ukrepov je bil rop bančne poslovalnice v Komnu uspešno preiskan, medtem ko 
je preiskava za rop igralnice še vedno v teku. 
 
V enakem preteklem obdobju smo zabeležili zelo velik porast števila vlomov. Šlo je 
predvsem za novo pojavno obliko kriminalitete na področju tatvin polpriklopnikov z 
naloženimi tovori iz kamionskih parkirišč in vlomov v cerkve z zažiganjem vhodnih vrat. Velik 
izziv je za policijske enote predstavljal tudi pojav organiziranih kriminalnih združb romunskih 
državljanov, ki so na počivališčih oz. bencinskih servisih ob avtocestah izvršili rope nad tujimi 
državljani v času njihovega postanka na tovrstnih avtocestnih predelih. 
 
Po ukinitvi mejne kontrole z Italijo in z uvedbo neposrednega dostopa do sistema preverjanja 
ukradenih vozil v schengenskem informacijskem sistemu so policisti na cestnih 
komunikacijah v notranjosti države pogosto odkrili ukradena motorna vozila v tujini, naše 
območje pa je prevarantom služilo le kot tranzitno območje. 
 
Z vstopom Slovenije v t.i. schengensko območje in po ukinitvi mejne kontrole z Italijo se je 
povečala problematika čezmejne premoženjske kriminalitete, in sicer pretežno kaznivih 
dejanj tatvin in velikih tatvin, ki so jih izvršili tujci. Ugotovili smo namreč, da so storilci prišli iz 
tujine na naše območje ali ga uporabili kot tranzitno območje, pri tem pa izvršili kazniva 
dejanja. Preiskovanje le-teh je bilo zelo zahtevne narave, saj so storilci z ukradenimi 
predmeti območje nemudoma zapustili.  
 
V prvem polletju 2009 smo obravnavali 58 (47) kaznivih dejanj, za katera smo utemeljeno 
sumili, da so jih storili mladoletniki. Med tovrstnimi dejanji so bile najpogostejše tatvine in 
velike tatvine. Med žrtvami oziroma oškodovanci obravnavanih kaznivih dejanj je bilo 81 (74) 
otrok in mladoletnikov. V primerih, kjer se je izkazalo, da so žrtve otroci in mladoletniki, so 
                                                 
1 V oklepajih so podatki za prvo polletje 2008. 
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tako policisti kot kriminalisti izvedli vse postopke in ukrepe, nujno potrebne za zaščito žrtve in 
njenih koristi. Najpogosteje je šlo za kazniva dejanja zanemarjanja otrok in surovega 
ravnanja, spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let, nasilništva, nasilja v družini in 
kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. 
 
Zmanjšanje števila kaznivih dejanj organizirane kriminalitete gre delno pripisati predvsem 
spremenjenemu načinu evidentiranja tovrstnih kaznivih dejanj, deloma pa tudi večji aktivnosti 
na področju preprečevanja kaznivih dejanj. Kar pa zadeva število zlorab prepovedanih drog 
smo obravnavali nekoliko manjše število tovrstnih kaznivih dejanj. Pri preiskovanju le-teh 
smo tesno sodelovali tudi s carinskimi organi. 
 
V obravnavanem obdobju smo zaznali izreden porast kaznivih dejanjih ponarejanja denarja, 
in sicer ugotovljeno je bilo bistveno povečanje unovčitev ponarejenih bankovcev na 
bencinskih servisih neposredno ob državni meji z Italijo. Dane kršitve so v glavnem izvršili 
državljani Romunije, Moldavije in Bolgarije, ki so območje Slovenije izrabili zgolj kot tranzitno 
območje. V enem izmed obravnavanih primerov smo uspešno preiskali 12 tovrstnih kaznivih 
dejanj, za katera so bili osumljeni 3 državljani Moldavije. Ob prijetju smo jim zasegli večjo 
količino ponarejenih bankovcev za 50 evrov. 
  
V porastu so bila ugotovljena tudi kazniva dejanja izsiljevanja. Pri tem je potrebno posebno 
izpostaviti večmesečno trajajočo in uspešno zaključeno kriminalistično preiskavo, kjer smo 
se poslužili prikritih preiskovalnih ukrepov. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj 
izsiljevanja in sprejemanja daril za nezakonito posredovanje je bila podana ovadba za 2 
osumljenca. 
 
Število kaznivih dejanj zlorabe prostitucije je bilo sicer v upadu. Na našem področju smo v 
tesnem sodelovanju z drugimi policijskimi upravami uspešno zaključili preiskavo, v okviru 
katere so bili aretirani in priprti 3 osumljenci iz območja Ljubljane. Le-ti so imeli na območju 
Slovenije v najemu 8 stanovanj, v katerih se je za njih prostituiralo 42 deklet. S tovrstnimi 
kaznivimi dejanji so si osumljenci v dobrem letu dni prislužili najmanj 0,5 milijona evrov 
protipravne premoženjske koristi. 
 
Obseg obravnavane gospodarske kriminalitete se je v primerjavi z enakim obdobjem v 
preteklem letu nekoliko zmanjšal. Vzrok temu gre pripisati predvsem dolgotrajni, obsežni in 
visoko strokovni zahtevnosti in kompleksnosti nalog, ki jo preiskovanja gospodarskih kaznivih 
dejanj zahtevajo. Opravljenih je bilo namreč zelo veliko hišnih preiskav, zasežena pa je bila 
tudi obsežnejša poslovna in druga dokumentacija. Šlo je pretežno za naslednja kazniva 
dejanja, in sicer: kazniva dejanja povezana z upravljanjem in vodenjem gospodarskih družb, 
utaje davkov na področju poslovanja gospodarskih družb in t.i. »missing traderji« in 
»profiterji«. Z uporabo prikritih in klasičnih preiskovalnih ukrepov smo uspešno preiskali tudi 
težje korupcijsko kaznivo dejanje in posledično ovadili storilce, ki so zahtevali podkupnino v 
času poteka stečajnega postopka v eni izmed gospodarskih družb z Obale.  
 

2.1.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja 
Na področju splošnih policijskih nalog smo uspešno zaključili vse načrtovane naloge. Če 
vzamemo pod drobnogled celotno število, lahko povzamemo, da se je delež kršitev javnega 
reda povečal za 38,6%, kar je nedvomno odraz intenzivnega dela policije. Na področju 
predpisov o tujcih pa smo zabeležili porast števila ukrepov za kar 182,0%. 
 
V februarju in maju smo opravili varovanje 2 shodov, ki sta potekala na območju Sežane. V 
javnosti sta bila dokaj odmevna, vendar sta minila brez večjih kršitev. Marca smo nudili 
podporo in pomoč sodnemu izvršitelju v Luciji. V sam postopek so bile vključene tudi druge 
pristojne službe, vendar kljub bojaznim večjih posebnosti ni bilo. 
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V pripravah na bližajočo se turistično sezono je bil temu namenu primerno izdelan načrt 
aktivnosti. Načrtovane naloge in ukrepi za izboljšanje varnosti so bili predstavljeni tudi na 
sejah varnostnih sosvetov in delovnih sestankih s predstavniki drugih služb. Zastavljene 
naloge so bile v celoti izpeljane. 
 
Za 1,4 % manj je bilo kršitev javnega reda in miru. S poostrenim delom na varnostno 
obremenjenih območjih so bile aktivnosti usmerjene v obvladovanje dogodkov, kjer je bilo 
pričakovati naslednje kršitve, in sicer kršitve z elementi nasilja, vandalizma in drugih sorodnih 
kaznivih dejanj. Naj poudarimo, da so bile kršitve z elementi nasilja v preteklem obdobju v 
upadu za 10,8 %. 
 
Glede na to, da so statistični podatki izkazali porast števila storilcev, ki so kršili javni red in 
mir zaradi vinjenosti, smo meseca februarja policijske enote opozorili na intenziviranje 
ukrepov zoper gostince, da smo tako lahko ugotovili naravo kršitev določb Zakona o 
omejevanju porabe alkohola. Rezultat tovrstnih ukrepov je pokazal, da je bilo zabeleženih 
več kršitev točenja alkohola pijanim osebam v prvem polletju. 
 
Bistven porast števila ukrepov smo zabeležili tudi na področju vsiljivega beračenja, kjer so 
policisti dosledno ukrepali zoper tujce (državljane Romunije, Bolgarije … idr.), ki so poskušali 
na vsiljiv način beračiti na območju Obale v času turistične sezone. 
 
Kršitve na področju nasilja v družini je bilo manj za 15,1 % v primerjavi s preteklim letom, 
medtem ko je bil delež izrečenih ukrepov prepovedi približevanja več za 106,7%, kar 
nakazuje na dejstvo, da so policisti dosledno ukrepali zoper kršitelje. Zaradi neupoštevanja 
ukrepa o prepovedi približevanja smo zoper 9 (3) kršiteljev izrekli globo. Prav tako smo v 
mesecu maju in juniju organizirali strokovni posvet o preprečevanju nasilja v družini.  
 

2.1.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
V prvem polletju 2009smo obravnavali večje število prometnih nesreč kot v enakem obdobju 
v preteklem letu, vendar je v nesrečah umrlo manj oseb kot lani in manj oseb je bilo hudo ter 
lahko telesno poškodovanih. V kolikor vzamemo pod drobnogled posledice, ki so jih 
prometne nesreče povzročile, lahko z gotovostjo pritrdimo dejstvu, da se je nenazadnje 
prometna varnost le nekoliko izboljšala. 
 
Med najpogostejšimi vzroki, ki so botrovali nastanku prometnih nesreč, so bili prav gotovo 
nepravilni premiki z vozilom, nepravilne strani in smeri vožnje ter neprilagojena hitrost. 
Alkohol kot sekundarni vzrok za nastanek prometnih nesreč je bil najpogosteje prisoten pri 
vožnji na nepravilni strani oziroma smeri vožnje in pri neprilagojeni hitrosti. V primerjavi z 
enakim obdobjem v preteklem letu se je zaradi prisotnosti alkohola, ki je povzročil, da so 
tovrstni vozniki vozili na nepravilni strani ali smeri vožnje, povečal za 47,1 %, medtem ko se 
je delež nesreč zaradi neprilagojene hitrosti zmanjšal za 32,0%. 
 
V prvem polletju 2009 smo ugotovili manjše število kršitev cestno prometnih predpisov kot v 
enakem obdobju preteklega leta. In nenazadnje, izrečenih je bilo veliko število glob. Policisti 
so izvedli več ukrepov zaradi kršitev hitrosti. Največ glob je bilo izrečenih zaradi prekoračitve 
hitrosti izven naselij. Če spremljamo stanje prometne varnosti skozi vidik hitrosti, lahko 
povzamemo, da se je le-to izboljšalo, kajti zabeležili smo manjše število prometnih nesreč z 
blažjimi posledicami.  
 
V času izvajanja nalog v zimskem obdobju je bilo potrebno sodelovanje z ostalimi 
organizacijami, med drugimi vzdrževalci cest, družbo za avtoceste in cestnim podjetjem. Ob 
močnem sneženju in burji se je vedno znova pojavljala potreba po izločanju tovornih vozil na 
avtocesti A1 zaradi zastojev na Golem vrhu. Težavnost samoizločanja voznikov tovornih 
vozil še naprej ostaja pereče vprašanje (premalo izogibališč, neupoštevanje odredbe idr.). 
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Vožnje v napačni smeri na avtocestah in obračanje v tunelih so se umirile. Ne smemo pa 
zanemariti dejstva, da so se pojavljale množične kršitve vožnje po odstavnih pasovih in 
prehitevanje kolon zaradi zastojev na avtocestah, ki so jih povzročala delovišča. Na 
cestninskih postajah je promet potekal nemoteno, kajti v preteklem obdobju ni bila 
obravnavana nobena hujša prometna nesreča kljub navideznemu dejstvu, da vozniki še 
naprej vozijo hitreje od dovoljene hitrosti. 
 
Problematika enoslednih vozil je bila zaznana zaradi ugodnega vremena v aprilu. Ažurirali 
smo usmeritve za izvajanje aktivnosti zoper omenjeno strukturo udeležencev. Opredeljene 
so bile tako preventivne in represivne naloge kot tudi nosilci in rok izvedbe. V danem obdobju 
sta bili obravnavani 2 prometni nesreči s smrtnim izidom, v katerih sta bila udeleženca 
voznika motornih koles. Prva nesreča, ki je terjala smrtno žrtev, se je zgodila na glavni cesti 
Koper - Dragonja pri križišču za Šmarje, druga pa se je zgodila na regionalni cesti pri naselju 
Zazid, v kateri sta umrla tako voznik kot potnik na motornem kolesu. V obeh primerih se je 
krivda za nastanek prometne nesreče pripisala voznikoma motornih koles.  
 
V tem obdobju smo obravnavali tudi prometno nesrečo na avtocesti pri Črnem Kalu. Vzrok 
nesreče je bil pripisan preveliki hitrosti in očitnemu tekmovanju 2 mladih voznikov. 
 
V prvem polletju smo zabeležili 20 prometnih nesreč s pobegom, kar pa je bilo bistveno manj 
kot v enakem obdobju lanskega leta. 
 
Zaradi turistične sezone smo že meseca junija pričeli z izvajanjem določenih aktivnosti, ki so 
bile usmerjene v večjo pretočnost prometa. Policisti so urejali promet na najbolj 
obremenjenih odsekih cest, predvsem pa na Obali in na cesti proti Dragonji. Kljub temu pa je 
zaradi velike gostote prometa prihajalo do manjših zastojev pred Koprom in v njegovi okolici. 
Podali smo tudi dodatne usmeritve za urejanje prometa na najbolj obremenjenem križišču, in 
sicer na križišču pri Slavčku, kjer se sekata tranzitni in lokalni promet. 
 
Izvajali smo tudi nadzore nad vozniki in vozili, ki za vožnjo potrebujejo posebna znanja in 
opremo. V dano skupino prav gotovo sodijo avtošole, taxiji, avtobusi, tovorna vozila in vozila 
za prevoz nevarnega blaga. Izvedli smo tudi poostrene nadzore v skupnem sodelovanju z 
italijanskimi varnostnimi organi, in sicer na področju problematike tovornih vozil in voznikov 
enoslednih vozil.  
 
Kar je zadevalo priprave za izvedbo športnih prireditev na cestah, smo se prav tako udeležili 
različnih obravnav in sodelovali pri postopkih odločanja pred izdajo dovoljenja samega. 
Obenem smo sodelovali tudi pri zavarovanju omenjenih prireditev, med katerimi je bila 
nedvomno najbolj odmevna kolesarska dirka po Sloveniji. Večjih posebnosti nismo zabeležili.  
 

2.1.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih 
V prvem polletju 2009 smo nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih prilagodili 
pridobljenim izkušnjam in razmeram, povezanih s predhodno ukinitvijo mejne kontrole na 
notranji meji. Začasni ukrep ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah, ki ga je Italija 
uvedla zaradi zagotavljanja varnosti zasedanja vrha organizacije G8, za slovensko policijo ni 
predstavljal povečanja njenih aktivnosti, saj je šlo za samostojni ukrep, ki ga je izvajala 
sosednja država v lastni izvedbi. V tem času je bilo urejeno vse potrebno, ko je bilo 
vprašanje zavrnjenih potnikov. Obenem so bili izvedeni tudi vsi potrebni postopki, v kolikor so 
bile ugotovljene kršitve pozitivne zakonodaje. Policijske enote, ki varujejo zunanjo mejo in 
izvajajo mejno kontrolo na mejnih prehodih, so svoje naloge nemoteno opravljale. Policijska 
postaja za izravnalne ukrepe je nadgradila svoje delo s konkretnim sodelovanjem z 
območnimi policijskimi postajami, in sicer najpogosteje v obliki skupnih poostrenih nadzorov, 
medtem ko so patrulje na morju sodelovale v projektu mreže evropskih patrulj skupaj z 
italijanskimi varnostnimi organi. 
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Državno mejo je na mejnih prehodih v prvem polletju 2009 prestopilo 16,1 % manj potnikov 
kot v enakem obdobju preteklega leta. Zmanjšanje tovrstnih prestopov bi lahko delno pripisali 
spremembi metodologije štetja števila potnikov na mejnih prehodih.  
 
Enote so v prvem polletju 2009 okrepile izvajanje nalog na področju nezakonitega prebivanja 
in prijave prebivališča. Policisti so obravnavali več kršitev Zakona o tujcih in nekoliko manjše 
število kršitev Zakona o nadzoru državne meje. Razlog za povečanje števila kršitev Zakona o 
tujcih bi lahko pripisali predvsem večjemu številu tujcev, ki so vstopili na notranji meji brez 
ustreznih dokumentov. Obravnavali smo tudi večje število državljanov Evropske Unije, in 
sicer največ iz sosednje Italije, ki so nameravali izstopiti na mejnih prehodih z neustreznimi in 
pretečenimi listinami. Storilci tovrstnih prekrškov so bili opozorjeni na nepravilnosti in v 
nadaljevanju napoteni v svojo republiko, da bi si tako lahko pridobili ustrezne dokumente za 
prestop državne meje. V sodelovanju z upravnimi enotami in inšpekcijskimi službami smo 
znatno pozornost namenili povečanemu število vloženih prošenj za izdajo delovnih dovoljenj 
za državljane Kosova. Pri tem je bilo v številnih primerih ugotovljeno, da so tujci zapustili 
območje Slovenije oz. da so odpotovali dalje, v druge države Evropske Unije. Sicer pa je bilo 
zaradi nezakonitega prebivanja obravnavanih največ državljanov Bosne in Hercegovine ter 
Makedonije. Pri ugotavljanju kršitev Zakona o prijavi prebivališča so izstopali predvsem 
državljani Romunije in Slovaške, ki svojega bivanja niso pravočasno prijavili. 
 
Na mejnih prehodih se je zmanjšalo število zavrnjenih tujcev, med njimi pa so prevladovali 
pretežno državljani Hrvaške, Srbije in Ruske federacije. Najpogostejši razlog zavrnitve je bil 
neposedovanje veljavnih listin. Zabeležili smo tudi večje število primerov zasegov hladnega 
orožja in zasegov manjših količin prepovedanih drog. Pri odkrivanju ponarejenih, 
predrugačenih in tujih dokumentov je bil zaznan manjši padec na mejnih prehodih, vendar pa 
je bilo ugotovljenih več odkritij na notranji meji, in sicer pri tranzitu tujcev iz Italije v smeri proti 
Madžarski. Na notranji meji je bilo tudi večje število odkritih v Italiji ukradenih motornih vozil. 
  
V prvem polletju 2009 nismo obravnavali nobenega mejnega incidenta. Pri varovanju 
državne meje so bile uporabljene vse oblike policijskega dela. Pri njenem varovanju smo pri 
svojem delu dosledno vključevali tudi vodnike službenih psov. Aktivno smo sodelovali tudi s 
hrvaškimi kolegi, s katerimi smo izvajali akcije na področju varovanja državne meje, in sicer v 
sestavi skupnih mešanih patrulj. Obenem smo 2-krat do 3-krat mesečno izvedli opazovanje 
državne meje s helikopterjem. Pri varovanju meje smo redno in dosledno uporabljali 
optoelektronske naprave za opazovanje in ostalo opremo.  
 
Skupno smo obravnavali za več kot polovico manjše število klasičnih ilegalnih prehodov čez 
državno mejo. Med obravnavanimi ilegalnimi migranti je bilo največ državljanov Kosova, 
Bosne in Hercegovine ter Srbije. Zmanjšalo se je tudi število ilegalnih migrantov, ki so podali 
izjavo o nameri, da bodo v naši državi zaprositi za mednarodno zaščito. In nenazadnje je bilo 
na državni meji s Hrvaško obravnavanih za polovico manj ilegalnih prehodov. 
 
Povečanje števila vrnjenih oseb s strani tujih varnostnih organov na podlagi mednarodnih 
sporazumov o vračanju oseb se je pretežno nanašalo na vrnjene tujce iz Italije. Tujci niso 
izpolnjevali pogojev za prestop notranje meje. Naši organi so tujim varnostnim organom vrnili 
manjše število tujcev, in v glavnem na Hrvaško, kar se je odražalo v zmanjšanju števila 
obravnavanih klasičnih ilegalnih migrantov. 
 

2.1.5 Varovanje določenih oseb in objektov 
Za varovane osebe, ki živijo na našem območju, smo pripravili ocene ogroženosti in jih 
posredovali Generalni policijski upravi. V skladu z obvestili smo izpeljali vse načrtovane 
naloge, ki so se nanašale na zagotavljanje varnosti varovanim osebam v času obiska na 
našem območju.  
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2.2 DRUGE DEJAVNOSTI 

2.2.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo 
Vse načrtovane preventivne aktivnosti, ki so bile sicer predhodno načrtovane v okviru 
komisije za preventivo in zapisane v letnem načrtu, so bile izvedene.  
 
Preventivne dejavnosti na področju kriminalitete so bile usmerjene v sodelovanje na okroglih 
mizah in predavanjih, ki so jih organizirale različne javne ustanove (centri za socialno delo, 
šole itd.), kjer je policija obveščala različne ciljne skupine (starše, učitelje,vzgojitelje, učence, 
dijake in druge) o posameznih oblikah kriminalitete in o možnostih njenega preprečevanja. V 
okviru projekta Zberi pogum in povej, ki je bil namenjen osnovnošolskim otrokom ter njihovim 
učiteljem in staršem za boljše prepoznavanje in ustrezno ukrepanje ob pojavu nasilja nad 
otroci oziroma nasilja v šolah, so bile izvedene številne predstavitve omenjenega 
izobraževalnega filma. 
 
Prav gotovo je potrebno izpostaviti celoviti pristop, ki je bil usmerjen k voznikom enoslednih 
vozil (aktivnosti vodene na preventivnem in represivnem področju), in osrednjo preventivno 
akcijo, ki je bila namenjena mladim voznikom, imenovano Zapelji me varno, medijsko zelo 
odmevna.  
 

2.2.2 Operativno-komunikacijska dejavnost 
Število vseh klicev in interventnih oziroma nujnih klicev na številko 113 je bilo skoraj povsem 
enako kot v enakem obdobju preteklega leta. Odstopanja na vseh področjih so bila zelo 
majhna, kajti v skupnem seštevku se je število dogodkov povečalo za 1,0 %. Tudi reakcijski 
časi so bili izpeljani v okviru zadanih ciljev. 
 
Težave pri delu centra še vedno nastajajo izključno zaradi radijskih komunikacij. Dejstvo je, 
da so patruljna vozila opremljena z radijskimi postajami dveh različnih sistemov, zato 
pogosto prihaja do komunikacijskih mrkov, zaradi katerih je povezava s patruljami zelo 
otežena. Poleg tega pa v prostorih centra sistem zračenja in klimatizacije prostorov ne 
zadošča za celotno število naprav informacijske in telekomunikacijske opreme. Tudi 
postavitev dodatne klimatske naprave in prenosnega ionizatorja težav ni odpravila, kajti zrak 
v prostorih še naprej ostaja presuh, temperatura pa previsoka. 
 

2.2.3 Forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost 
Ocenjujemo, da je delo na področju forenzične in kriminalistično-tehnične dejavnosti potekalo 
zelo dobro. Ugotavljamo, da se je povečalo število hujših kaznivih dejanj na našem območju, 
ki so jih izvršili storilci iz drugih krajev Slovenije ali tujine. 
 
Na podlagi uporabnih sledov s krajev kaznivih dejanj je bilo dokazano in uspešno rešeno 
večje število vlomov, izstopala je predvsem serija vlomov na območju Pirana. 
  
Delavci Oddelka za kriminalistično tehniko so v prvem polletju 2009 opravili skupno 194 
ogledov, kar je bilo za 34,7 % več kot v enakem obdobju v preteklem leta. Zelo velik je bil 
porast zavarovanih sledov, izstopale pa so predvsem biološke in fizikalne preiskave. Za 
daktiloskopiranje storilcev kaznivih dejanj smo uporabljali optični čitalec Live scan, poleg 
tega pa smo se poslužili tudi digitalnega tropoznega fotografiranja in vse vnesli v 
informacijski policijski sistem. 
 

2.2.4 Analitska dejavnost 
V skladu z metodologijo za izdelavo letnih poročil in poročil o delu je bilo izdelano poročilo o 
delu za leto 2008. Pri tem smo uporabnikom nudili strokovno pomoč in jih opozarjali na 
napake, da bi lahko izboljšali kvaliteto izdelave poročil o delu, in sicer tako z vidika 
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metodološke ustreznosti kot tudi z vidika vsebinske kvalitete in nenazadnje tudi oblikovnega 
izgleda. 
  
Za ustrezno načrtovanje aktivnosti in učinkovito izvajanje so bile po različnih področjih dela 
izdelane številne analize, med katerimi velja omeniti analizo tveganja na področju 
organizirane čezmejne kriminalitete, analizo problematike hitrosti in alkohola, analizo 
problematike prometnih nesreč voznikov motornih koles in koles z motorji ter mesečne 
analize tveganja na področju ilegalnih migracij. 
 

2.2.5 Nadzorna dejavnost 
V prvem polletju 2009 je bil opravljen splošni nadzor, in sicer na Postaji mejne policije 
Sočerga. Poročilo je trenutno v izdelavi. Poleg splošnega nadzora sta bila po načrtu izvedbe 
nadzorov opravljena še 2 strokovna nadzora, in sicer na Policijski postaji za izravnalne 
ukrepe Koper, in sicer na delovnem področju finančno materialnega poslovanja, kjer je bilo 
delo enote ocenjeno z zelo dobro oceno, in na Postaji pomorske policije Koper, in sicer na 
delovnem področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete. Delo enote je bilo v omenjenem 
primeru ocenjeno s povsem zadovoljivo oceno. Nadzornika sta pri nadzoru zaznala tudi 
določena ravnanja policistov, ki so kazala znake kaznivega dejanja. Ugotovitve so bile 
posredovane specializiranemu oddelku skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega 
kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (v nadaljevanju Specializirani 
oddelek). 
 
Poleg načrtovanih strokovnih nadzorov sta bila na podlagi odločitve ožjega strokovnega 
kolegija direktorja opravljena še 2 strokovna nadzora. Prvi je bil izveden na Policijski postaji 
Piran na delovnem področju upravnega poslovanja in varstva podatkov, natančneje v 
segmentu, ki se nanaša na upravno poslovanje in na delovnem področju zagotavljanja 
varnosti cestnega prometa, v segmentu, ki se nanaša na spoštovanje standardiziranih 
delovnih postopkov, pravil in predpisov. Delo enote je bilo ocenjeno z zadovoljivo oceno. 
Drugi nadzor je bil opravljen na Policijski postaji Koper na delovnem področju organizacijskih 
zadev v delu, nanašajoč se na razporejanje delavcev. Delo enote je bilo ocenjeno z dobro 
oceno. 
 
Direktor je v prvem polletju 2009 izdal sklep za nadzor nad delom delavcev, in sicer na 
podlagi Pravil za izvajanje nadzora v policiji. Na podlagi tega sta nadzornika opravila 7 
nadzorov nad delom delavcev na mejnih prehodih in izven mejnih prehodov. Pri nadzoru 
nista ugotovila večjih nepravilnosti oz. drugih pomanjkljivosti. 
 

2.2.6 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 
Uporabo prisilnih sredstev in evidentiranje smo v obravnavanem obdobju redno spremljali in 
o zaznanih nepravilnostih opozarjali policijske enote. V prvem polletju smo zabeležili 6,0 % 
manjše število uporabljenih prisilnih sredstev, med katerimi so bila v glavnem uporabljena 
najmilejša prisilna sredstva, medtem ko strelno orožje ni bilo uporabljeno. Neverjetno se je 
povečalo število poškodovanih policistov pri uporabi prisilnih sredstev, medtem ko se število 
poškodovanih kršiteljev, zoper katere so policisti uporabili prisilna sredstva, ni bistveno 
spremenilo. Zgolj 1 uporaba prisilnega sredstva je bila ocenjena za nezakonito in 
nestrokovno. 
 
Na področju policijskih pridržanj velja izpostaviti problematiko prostorov za pridržanje, saj se 
na obalnem območju pridržanja izvajajo le na Policijski postaji Piran, kar predstavlja dodatno 
obremenitev vseh enot. Slednje je prišlo še zlasti do izraza ob uveljavitvi novele Zakona o 
varnosti cestnega prometa, ko je pridržanje osebe v določenih primerih zakonsko 
obvezujoče. V celoti smo upoštevali priporočila varuha človekovih pravic, ki so se nanašala 
pretežno na tehnično opremljenost prostorov za pridržanje, in obenem zagotovili potrebno 
manjkajočo opremo. 
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Pri izvajanju programa izpopolnjevanja in usposabljanja policistov s pooblastili in praktičnega 
postopka s samoobrambo je bila udeležba policistov nekoliko višja kot v enakem obdobju v 
preteklem letu. Izpopolnjevanje in usposabljanje smo izvajali v skladu z mesečnimi načrti, 
medtem ko so se vsebine nanašale pretežno na izvajanje policijskih postopkov z učinkovito 
in strokovno uporabo prisilnih sredstev. V okviru programa smo izvedli tudi urjenje z uporabo 
strelnega orožja, in sicer z opremo Simunition ter z uporabo avtomatskega strelišča Beam 
Heat. Policiste smo med vadbami seznanjali z novostmi in dopolnili strokovnih pravil ter jih 
opozarjali na predpisane varnostne standarde pri občutljivih in nevarnih postopkih. Pri 
izvajanju vadbe praktičnega postopka je bila 1 poškodba. 
 

2.2.7 Reševanje pritožb 
Zoper postopke policistov je bilo skupno zabeleženih 36 (28) pritožb. Z vodjami enot so 
predstojniki ocenili, da je bilo neskladno ravnanje policistov skladno s predpisi v 3 (0) 
primerih glede na to, da je bilo ugotovljeno, da so policisti nestrokovno uporabili policijska 
pooblastila. Na sejah senata za pritožbe ni bila nobena pritožba ocenjena za utemeljeno. 
 
Največ pritožb se je nanašalo na delo policistov na področju cestnega prometa. Policistom je 
bila najpogosteje očitana nestrokovnost, nekorektnost in nepravilna ugotovitev dejanskega 
stanja. V 1 pritožbi je bilo razbrati tudi razloge za sum, da so policisti storili uradno 
pregonljivo kaznivo dejanje, zato je bila zadeva odstopljena v nadaljnjo obravnavo 
Specializiranemu oddelku. 
 
Na delovnem področju reševanja pritožb smo redno spremljali problematiko in spremembe 
predpisov. Enote smo ažurno seznanjali z nastalimi spremembami in jih opozarjali. Enotam 
smo ob vsaki sprejeti pritožbi nudili tudi strokovno pomoč. Z letnim delovnim načrtom smo v 
sodelovanju z inšpektorji Generalne policijske uprave za vse vodje notranjih organizacijskih 
enot in policijskih postaj izvedli usposabljanje s področja reševanja pritožb. Uspelo nam je 
izvesti vse zastavljene naloge. 
 

2.2.8 Notranje preiskave 
V predkazenskem postopku smo Specializiranemu oddelku odstopili 23 zadev. 
 
V primeru 4 kaznivih dejanj so obstajali razlogi za sum, da so policisti storili uradno 
pregonljivo kaznivo dejanje, medtem ko za 13 kaznivih dejanj teh razlogov ni bilo podanih, 
zato so bila slednja odstopljena na podlagi 3. odstavka 147. člena Zakona o kazenskem 
postopku. 
 
Na podlagi zahtevkov Specializiranega oddelka (na podlagi 142. in 148. člena Zakona o 
kazenskem postopku, v zvezi s 158a. členom istega zakona ter v skladu z 10. in 10e. členom 
Zakona o državnem tožilstvu) smo v 6 primerih posredovali kopije zahtevane dokumentacije. 
 
Oddelek za notranje preiskave je v 1 primeru zaznal sum storitve 3 kaznivih dejanj, ki naj bi 
jih storil policist. V sodelovanju s Specializiranim oddelkom smo opravili nekatera 
preiskovalna dejanja. V nadaljevanju pa smo zadevo odstopili slednjemu v nadaljnje 
reševanje. Policistu je bila s pravnomočnim sklepom odpovedana pogodba o zaposlitvi.  
 
V sodelovanju s Specializiranim oddelkom in s tujimi varnostnimi organi smo v 2 primerih 
zbirali obvestila o sumu storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj, ki naj bi jih storili policisti. 
Poleg tega smo v prvi polovici tekočega leta obravnavali 14 notranje-varnostnih pojavov.  
 
Oddelek za notranje preiskave in nadzor je na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podal 3 
kazenske ovadbe zoper osumljence storjenih kaznivih dejanj krive ovadbe po 283. členu 
Kazenskega zakona, kjer so bili oškodovanci policisti. V 1 primeru je bila na Okrožno 
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državno tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba zoper osumljenega storilca zaradi 
utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti po 283. členu Kazenskega 
zakonika, kjer je bil prav tako oškodovan policist. V 1 primeru je bila policistu z odločbo v.d. 
generalnega direktorja policije priznana pravica do pravne pomoči v kazenskem postopku. 
 

2.2.9 Informacijska in telekomunikacijska dejavnost 
Uspešno smo opravili selitev opreme iz nekdanjega mejnega prehoda Škofije na mejni 
prehod Sočerga. Kmalu zatem je bila celotna informacijska oprema na danem mejnem 
prehodu v celoti posodobljena in zamenjana z novejšo. S soglasjem je bilo nekaj opreme 
prerazporejene na Sektor kriminalistične policije z namenom, da bi se tako lahko pripomoglo 
k zagotavljanju nemotenega delovanja informacijskega in telekomunikacijskega sistema ter 
sprotnemu odpravljanju napak, zatorej večje število izpadov ni bilo zabeleženo.  
 

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve 
Na Policijski upravi Koper se še kar naprej srečujemo s problemom pomanjkanja ustreznih 
kadrov in fluktuacije zaposlenih, ki je iz leta v leto narašča. Zaposlovanje policistov, ki živijo 
na našem območju, ostaja še naprej izjemno nizko oz. slabotno, zatorej smo prisiljeni skleniti 
delovna razmerja s kandidati-policisti iz drugih področij Slovenije, ki so pripravljeni sprejeti 
delovno mesto in tako opravljati svoje delo v kraju izven njihovega domačega prostora. 
Vendar ugotavljamo, da tovrstni javni uslužbenci po krajšem času kljub vsemu podajo vloge 
za premestitev v enote, bližje njihovemu domu, kljub dejstvu, da so bili ob podpisu pogodbe 
seznanjeni s krajem njihovega službovanja.  
 
Ugotavljamo tudi, da se ti policisti zaradi izplačila visokih potnih stroškov raje odločajo za 
dnevno vožnjo v službo, ki znaša lahko tudi do 200 in več km v eno smer, kot pa da bi bivali 
v samskem domu ali v drugih razpoložljivih bivalnih prostorih, ki jim jih delodajalec ponuja na 
razpolago. Navsezadnje ne smemo zanemariti dejstva, da je Ministrstvo za notranje zadeve 
tako primorano soočati se s številnimi nevšečnostmi, in sicer: z izplačevanjem visokih potnih 
stroškov, z vprašljivo varnostjo samih policistov, z njihovimi dejanskimi psihofizičnimi 
zmožnostmi, vezanimi na učinkovito opravljanje dela po naporni vožnji, s težavnostjo 
samega razporejanja na delo, z reševanjem številnih vlog za premestitve v enote, ki bi bile 
bližje domu, in nenazadnje s težavnostjo poznavanja okolja, kar je bistvenega pomena za 
učinkovitejše delo vsakega slehernega policista. 
 
Čez leto smo podali več predlogov za spremembe in dopolnitve Akta o notranji organizaciji, 
sistemizacije delovnih mest in nazivov v policiji. Večina predlogov je bila podana zaradi 
nastalih sprememb v povezavi z dodatkom za znanje jezika narodne skupnosti, vezanega na 
posamezno delovno mesto.  
 
Na osnovi števila zaposlenih vsako leto prejmemo določena sredstva, namenjena 
usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih, vendar kljub čedalje številnejšim zahtevkom in 
pričakovanj tako zunanje javnosti kot zaposlenih po dodatnih oblikah usposabljanja in 
izobraževanja menimo, da so prejeta sredstva prenizka, da bi lahko ugodili vsaj določenemu 
številu zahtev. 
 
V letošnjem letu se je pri delu poškodovalo 21 (14) zaposlenih. Večino poškodb so pri 
intervencijah utrpeli mlajši policisti. 
 

2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
Usposabljanja so v prvem polletju potekala skladno z Načrtom izpopolnjevanj in usposabljanj 
v policiji za leto 2009. Zaposleni so se udeleževali vseh skupnih oblik usposabljanj, ki jih je 
organizirala Policijska akademija. V okviru individualnih oblik usposabljanj smo 15 zaposlenih 
napotili na razne mednarodne konference, delavnice in seminarje, za katere smo izdelali tudi 
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8 odločb o napotitvi. Od dodeljenih sredstev v višini 5.000 evrov v ta namen smo do 30. 6. 
2009 porabili 4.586,96 evrov. V okviru lastnih oblik usposabljanj pa smo organizirali in izvedli 
11 usposabljanj, ki se jih je udeležilo 931 zaposlenih. Policijske postaje so skladno z letnim 
načrtom dela in mesečnimi plani dela izvedli lastne oblike usposabljanja, ki so ponavadi 
potekale v okviru delovnih sestankov. 
 
Na interni razpis za 3 študente za izobraževanje na Višji policijski šoli se je prijavilo 16 
kandidatov. Na podlagi interne kadrovske projekcije so bili izbrani 3 kandidati. Na interni 
razpis za šolanje v zunanjih izobraževalnih institucijah pa se je prijavilo 5 kandidatov. Glede 
na dodeljena sredstva in potrebe smo Generalni policijski upravi predlagali 1 kandidata. 
Nenazadnje smo predlagali tudi objavo razpisa za 2 štipendiji, in sicer za študij na smeri 
računalništva oziroma informatike, da bi tako lahko zadostili kadrovskim potrebam v Oddelku 
za računalniško preiskovanje. 
 
Trenutno je na šolanju v Višji policijski šoli 8 policistov, praktično izobraževanje pa opravlja 
še 26 kandidatov za policiste. Pogodbo o izobraževanju ob delu imajo 3 zaposleni, medtem 
ko se v lastni režiji izobražuje približno 50 zaposlenih. 
 
Zaposleni so sodelovali na različnih tekmovanjih iz Programa športnih tekmovanj delavcev 
policije, in sicer: Tekmovanje v patruljnem teku – Pokljuka 2009, Državno prvenstvo policije v 
odbojki na mivki, 8. Policijske igre, Državno prvenstvo slovenske policije v triatlonu in Pohod 
razuma volje in moči – Brajnikov memorial 2009. 
 

2.2.12 Finančno - materialne zadeve 
V začetku leta je bil izdelan zaključni račun za leto 2008 z vsemi spremljajočimi in 
zahtevanimi poročili. Pripravljen je bil tudi interni finančni načrt za leto 2009 in razdeljen po 
posameznih podkontih. Glede na odobreno višino finančnih sredstev ugotavljamo, da jih 
nimamo dovolj in da nam jih bo primanjkovalo. 
 
S sprejetimi varčevalnimi ukrepi vlade, čigar glavni cilj je zmanjšanje porabe finančnih 
sredstev, dodatnih odobritev sredstev ne bomo dobili, zatorej je potrebno omejiti njihovo 
porabo na vseh področjih dela in spremljati tekočo porabo v okviru kontov, proračunskih 
postavk in projektov. Zabeležili smo nadpovprečno porabo sredstev v okviru projekta 1226, 
(posebna sredstva za nadzor prometa), kjer smo do 30. 6. 2009 porabili že vsa odobrena 
sredstva za leto 2009. V okviru projekta 5572 (redni materialni izdatki) smo zabeležili največji 
delež porabe v okviru konta 4024 (izdatki za službena potovanja), kjer je porabljenih skoraj 
75% sredstev. 
 
Sodelovali smo pri redni letni inventuri terjatev in obveznosti, ki je bila uspešno opravljena. 
Redna letna inventura osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2008 ni bila potrjena, 
zato smo v maju in juniju inventuro ponovno izvedli. Trenutno je slednja še v fazi obdelave. 
Zaradi velikega števila manjkov in pomanjkljivosti pri izvedbi in razčiščevanju bomo v 
septembru izvedli razčiščevanje razhajanj po posameznih enotah. Uskladili bomo tudi enotno 
vodenje dokumentacije, ki je potrebna pri sledljivosti premikov opreme.  
 

2.2.13 Mednarodno sodelovanje 
Zaradi specifičnosti našega območja smo in nadaljujemo z intenzivnim sodelovanjem s 
predstavniki italijanskih in hrvaških varnostnih organov, predvsem pri izmenjavi podatkov, ki 
se nanašajo na področje notranje varnostnih pojavov v policiji. Maloobmejno sodelovanje 
ocenjujemo za odlično in zelo korektno. Prav tako tudi na področju odkrivanja in preiskovanja 
kriminalitete ocenjujemo maloobmejno sodelovanje z italijanskimi in hrvaškimi varnostnimi 
organi za zelo dobro in korektno. Najbolj pogosta oblika sodelovanja je bila v tem obdobju 
izmenjava operativnih informacij in drugih podatkov, čedalje bolj pa sta prisotna sodelovanje 
in koordinacija pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov, še prav posebno, ko gre za 



 14

odkrivanje kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter 
za preiskovanje premoženjskih kaznivih dejanj. Pri preiskovanju premoženjske kriminalitete 
se sodelovanje s sosednjimi tujimi varnostnimi organi nadaljuje na skoraj vsakodnevni ravni, 
predvsem pa kar zadeva področje problematike ukradenih vozil, ropov in vlomov, tatvin 
izvenkrmnih motorjev ter v zadnjem obdobju vse pogostejše problematike varstva okolja. 
 
Na področju nadzora državne meje smo intenzivno sodelovali s hrvaškimi varnostnimi 
organi. Organizirali in izvedli smo mesečne delovne sestanke, na katerih smo temeljito 
obravnavali aktualno problematiko ilegalnih prehodov državne meje, izvajanje določb 
dvostranske pogodbe o vračanju oseb, problematiko na mejnih prehodih, izvajanje 
Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju ter delovanje mešanih patrulj. Podatke o 
strukturi obravnavanih ilegalnih migrantov smo si tedensko izmenjevali. Sodelovali smo tudi z 
italijanskimi varnostnimi organi. V večini primerov je šlo za usklajevanje postopkov ob 
vračanju tujcev na podlagi bilateralnega sporazuma o vračanju. Policijske postaje ob državni 
meji s Hrvaško in Italijo so neposredno sodelovale s pristojnimi enotami iz sosednjih držav. 
 

2.2.14 Odnosi z javnostmi 
Sodelovali smo s številnimi lokalnimi in regionalnimi novinarji, ob pojavu odmevnejših 
dogodkov pa tudi z novinarji iz drugih območij Slovenije. Ob pojavu posameznih dogodkov 
smo sodelovanje poglobili tudi z novinarji iz sosednjih držav, še prav posebno pa s Hrvaško 
in Italijo. 
 
V sodelovanju z lokalnimi novinarji smo skušali oblikovati realno podobo policije. Strmeli smo 
k temu, da bi javnosti predstaviti naše delo, pri tem pa povečali ugled policistov. Poleg 
pohval zaradi doseženih uspehov smo morali včasih upravičeno izreči tudi kakšno 
samokritično mnenje. Še naprej si prizadevamo, da bi ostati čim bolj odprti in transparentni 
tako do javnosti same kot tudi do vseh tistih, ki si želijo sodelovanja z nami. Medije smo 
neprestano in ažurno seznanjali o dogodkih, ki so bili po naši oceni za javnost zanimivi. 
 
Veliko pozornosti smo v vsem tem času posvetili preventivnim aktivnostim. Nekatere so bile 
izjemno odmevne tako med novinarji kot tudi v javnosti. Določene dolgoletno aktivnosti 
skušamo vsako leto nadgraditi in tako ohraniti njihovo zanimivost in prepoznavnost. 
 

2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot 
Za neposredno izvajanje nalog policije je bila posebna policijska enota sklicana 11 (21) krat, 
od tega 10 (10) krat za naloge na našem območju in 1 (11) krat za izvajanje nalog na 
območjih drugih policijskih uprav. Najpogosteje je bila dana enota sklicana, da bi lahko nudila 
podporo in pomoč Sektorju kriminalistične policije, in da bi bila v pomoč pri vzdrževanju 
javnega reda in miru na javnih zbiranjih. Tehnično je enota dobro opremljena, težave pa se 
pojavljajo s kadrovsko zasedbo, kar nekako sovpada s splošnimi kadrovskimi težavami. 
 
Delo vodnikov službenih psov je potekalo v okviru načrtovanih nalog. V obravnavanem 
obdobju so vodniki napisali 56 (47) poročil o uporabi službenega psa policije. Pri tem so 
policisti prijeli 5 (13) oseb, ugotovili so identiteto 105 (93) oseb ter uporabili 5 (9) prisilnih 
sredstev. Vodnika službenega psa za specialistično uporabo sta pri svojem delu odkrila 
manjšo količino prepovedane droge. 
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STATISTIČNA PRILOGA  

 
PREPREČEVANJE, ODKRIVANJE IN PREISKOVANJE KRIMINALITETE 

Kazniva dejanja, za katera je policija vložila kazensko ovadbo ali poročilo  
v dopolnitev kazenske ovadbe*  

 2005 2006 2007 2008 2009 
Št. kaznivih dejanj 1.938 1.994 1.822 1.907 2.111
Št. preiskanih kaznivih dejanj  978 922 868 1.004 981
Delež preiskanih kaznivih dejanj (v %) 50,5 46,2 47,6 52,6 46,5
Št. kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija 292 306 264 414 327
Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija (v %) 15,1 15,3 14,5 21,7 15,5

 
* Podatki so iz evidence ovadenih oseb in kaznivih dejanj. V številu ni zajetih kaznivih dejanj, katerih 

posledica je bila prometna nesreča.  
 

Kazniva dejanja po enotah 

Št. kaznivih 
dejanj 

Št. preiskanih 
kaznivih dejanj

Delež 
preiskanih 

kaznivih dejanj
(v %) 

Št. kaznivih 
dejanj, ki jih je 
odkrila policija 

Delež kaznivih 
dejanj, ki jih je 
odkrila policija 

(v %) 
Enota 

2008 2009 

Porast/ 
upad 
(v %) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
PMP Sečovlje 11 10 … 11 10 100,0 100,0 11 10 100,0 100,0
PMP Sočerga 4 2 … 3 2 75,0 100,0 4 2 100,0 100,0
PP Izola 262 213 -18,7 139 120 53,1 56,3 34 31 13,0 14,6
PP Koper 722 917 27,0 359 401 49,7 43,7 66 63 9,1 6,9
PP Kozina 59 63 6,8 26 39 44,1 61,9 23 20 39,0 31,7
PP Piran 357 464 30,0 150 183 42,0 39,4 63 42 17,6 9,1
PP Sežana 241 317 31,5 74 108 30,7 34,1 39 79 16,2 24,9
PPIU Koper 16 32 … 16 32 100,0 100,0 16 32 100,0 100,0
PPOP Koper 4 3 … 3 2 75,0 66,7 1 1 25,0 33,3
SKP Koper 229 88 -61,6 222 82 96,9 93,2 156 45 68,1 51,1
SD Koper 2 2 … 1 2 50,0 100,0 1 2 50,0 100,0
Skupaj  1.907 2.111 10,7 1.004 981 52,6 46,5 414 327 21,7 15,5

 
Struktura ovadenih oseb 
2008 2009  

št. oseb delež (v %) št. oseb delež (v %) 
Porast/upad 

(v %) 
Spol – skupaj 595 100,0 688 100,0 15,6
  moški 520 87,4 598 86,9 15,0
  ženski 75 12,6 90 13,1 20,0
Starost – skupaj 595 100,0 688 100,0 15,6
  14 do 17 let 39 6,6 40 5,8 2,6
  18 do 20 let 45 7,6 48 7,0 6,7
  21 do 30 let 206 34,6 209 30,4 1,5
  31 do 40 let 129 21,7 154 22,4 19,4
  41 do 50 let 88 14,8 128 18,6 45,5
  51 let in več 88 14,8 108 15,7 22,7
  neznano - … 1 0,1 …
Državljanstvo – skupaj 595 100,0 688 100,0 15,6
  Bosna in Hercegovina 24 4,0 37 5,4 54,2
  Hrvaška 13 2,2 20 2,9 …
  Italija 21 3,5 30 4,4 42,9
  Slovenije 467 78,5 504 73,3 7,9
  Srbija 11 1,8 26 3,8 …
  druge države 59 9,9 71 10,3 20,3
Pravne osebe 5 100,0 6 100,0 …
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Vrste kriminalitete 
Vrsta kriminalitete 2005 2006 2007 2008 2009 
Celotna  1.938 1.994 1.822 1.907 2.111
   splošna 1.850 1.905 1.768 1.806 2.016
   gospodarska 88 89 54 101 95
Organizirana 30 25 21 82 13
Mladoletniška 88 71 41 47 58

 
Kazniva dejanja zoper življenje in telo 

Št. kaznivih dejanj Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj  

(v %) Kaznivo dejanje 

2008 2009 

Porast/ 
upad 
(v %) 2008 2009 2008 2009 

Uboj  2 - … 2 - 100,0 …
   poskus  2 - … 2 - 100,0 …
   dokončan - - … - - … …
Umor  - 3 … - 2 … 66,7
   poskus - - … - - … …
  dokončan - 3 … - 2 … 66,7
Posebno huda telesna poškodba 3 1 … 3 1 100,0 100,0
Huda telesna poškodba 9 5 … 7 5 77,8 100,0
Lahka telesna poškodba 35 43 22,9 31 36 88,6 83,7
Druga kazniva dejanja 7 3 … 7 3 100,0 100,0
Skupaj 56 55 -1,8 50 47 89,3 85,5

 
Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost 

Št. kaznivih dejanj Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj  

(v %) Kaznivo dejanje 

2008 2009 

Porast/ 
upad 
(v %) 2008 2009 2008 2009 

Posilstvo 3 2 … 3 2 100,0 100,0
   dokončano 3 - … 3 - 100,0 …
   poskus  - 2 … - 2 … 100,0
Spolno nasilje 3 - … 3 - 100,0 …
Spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let 3 1 … 3 - 100,0 0,0
Prikazovanje, izdelava, posest in 
posredovanje pornografskega gradiva - 2 … - 2 … 100,0

Druga kazniva dejanja 3 2 … 3 2 100,0 100,0
Skupaj 12 7 … 12 6 100,0 85,7

 
Kazniva dejanja zoper premoženje*  

Št. kaznivih dejanj Št. preiskanih 
kaznivih dejanj 

Delež preiskanih 
kaznivih dejanj  

(v %) Vrsta kaznivega dejanja 

2008 2009 

Porast/ 
upad 
(v %) 2008 2009 2008 2009 

Poškodovanje tuje stvari 116 115 -0,9 35 34 30,2 29,6
Tatvina - skupaj** 903 1.060 17,4 351 287 38,9 27,1
   vlom  345 507 47,0 163 137 47,2 27,0
   drzna tatvina 26 20 … 19 9 73,1 45,0
   tatvina motornega vozila 32 10 … 19 2 59,4 20,0
   druge tatvine 500 523 4,6 150 139 30,0 26,6
Rop 9 17 … 5 10 55,6 58,8
Roparska tatvina 3 - … 3 - 100,0 …
Zatajitev 35 46 31,4 13 25 37,1 54,3
Klasična goljufija 44 50 13,6 37 44 84,1 88,0
Požig - 2 … - 1 … 50,0
Druga kazniva dejanja 92 65 -29,3 88 50 95,7 76,9
Skupaj  1.202 1.355 12,7 532 451 44,3 33,3

 
* Kazniva dejanja zoper premoženje, brez istovrstnih kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 
** Kazniva dejanja po 204. in 205. čl. Kazenskega zakonika. 
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Mladoletniška kriminaliteta  
Št. kaznivih dejanj Kaznivo dejanje 
2008 2009 

Lahka telesna poškodba  3 3 
Huda telesna poškodba  2 - 
Posilstvo  1 - 
Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za 
izdelavo prepovedanih drog 

- 1 

Omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi 
v športu  1 - 

Tatvina  6 11 
Velika tatvina  8 22 
Rop  2 1 
Izsiljevanje  - 1 
Druga kazniva dejanja 24 19 
Skupaj 47 58 

 
Gospodarska kriminaliteta 

Št. kaznivih dejanj Škoda (v 1.000 
EUR) Kaznivo dejanje 

2008 2009 

Porast/ 
upad 
(v %) 2008 2009 

Porast/ 
upad 
(v %) 

Goljufija 2 2 … 0,7 32,2 …
Uporaba ponarejene bančne, kreditne ali druge 
kartice - 11 … - 0,5 …

Poslovna goljufija 9 7 … 94,2 112,0 …
Ponareditev ali uničenje poslovnih listin 45 3 … - - …
Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti 7 6 … 8.230,0 3.594,2 …

Poneverba in neupravičena uporaba tujega 
premoženja 8 29 … 11,2 419,0 …

Pranje denarja 1 - … - - …
Davčna zatajitev 3 2 … 611,0 60,2 …
Druga kazniva dejanja 26 35 34,6 154,7 1.179,0 …
Skupaj 101 95 -5,9 9.101,9 5.397,0 -40,7

 
Organizirana kriminaliteta 

Št. kaznivih dejanj Kaznivo dejanje 
2008 2009 

Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države  4 1 
Ponarejanje denarja  - 2 
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov 2 - 
Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za 
izdelavo prepovedanih drog 

9 - 

Tatvina  1 - 
Velika tatvina  22 1 
Rop  1 - 
Druga kazniva dejanja  43 9 
Skupaj 82 13 
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Druge oblike kriminalitete 
Št. kaznivih 

dejanj 
Št. ovadenih 
osumljencev Vrsta kaznivih dejanj 

2008 2009 

Porast/ 
upad 
(v %) 2008 2009 

Porast/
upad 
(v %) 

vdor v poslovni informacijski sistem - 1 … - - …
vpad na informacijski sistem 1 1 … 3 1 …Računalniška 

kriminaliteta 
skupaj 1 2 … 3 1 …
neupravičena proizvodnja in promet s 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi 
snovmi v športu in predhodnimi 
sestavinami za izdelavo prepovedanih 
drog 

60 48 -20,0 63 70 11,1

omogočanje uživanja prepovedanih 
drog ali nedovoljenih snovi v športu 9 14 … 8 19 …

Zloraba prepovedanih 
drog 

skupaj 69 62 -10,1 71 89 25,4
Nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksplozivov 9 10 … 11 11 …
Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države 9 3 … 10 2 …
Ponarejanje denarja  195 195 0,0 2 47 …

zloraba prostitucije 3 1 … 4 3 …Zloraba prostitucije in 
trgovina z ljudmi skupaj 3 1 … 4 3 …

kršitev proste odločitve volivcev 1 - … 1 - …
jemanje podkupnine 1 1 … 1 3 …
dajanje podkupnine 1 1 … 1 1 …

Korupcijska kazniva 
dejanja 

skupaj 3 2 … 3 4 …
Tihotapstvo  4 1 … 10 5 …

izsiljevanje 10 12 … 10 15 …
ogrožanje varnosti 88 88 0,0 92 87 -5,4
povzročitev splošne nevarnosti 5 3 … 7 2 …
protipravni odvzem prostosti 3 1 … 4 1 …

Druge oblike ogrožanja 
varnosti 

skupaj 106 104 -1,9 113 105 -7,1
 

Preiskovalna dejanja in drugi ukrepi pri preiskovanju kaznivih dejanj 
 2008 2009 Porast/upad (v %) 
Št. ogledov kraja kaznivega dejanja 249 528 112,0
Št. hišnih preiskav  105 121 15,2
Št. osebnih preiskav 14 18 …
Št. zasegov predmetov 500 541 8,2
Št. policijskih zaslišanj 28 21 …
Št. prikritih preiskovalnih ukrepov 21 42 100,0
Št. oseb, zoper katere so bili odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi 26 14 …
 
* Porast števila prikritih preiskovalnih ukrepov in oseb, zoper katere so bili odrejeni, je posledica izvajanja novega 

ukrepa nadzora prometa v elektronskem komunikacijskem omrežju (149.b čl. Zakona o kazenskem postopku).  
 
 

VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN ZAGOTAVLJANJE SPLOŠNE VARNOSTI LJUDI IN 
PREMOŽENJA 

Kršitve predpisov o javnem redu 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Št. kršitev zakonov o javnem redu in miru* 734 688 832 1.022 1.008
Št. kršitev drugih predpisov** 914 *** 649 688 1.273 2.172
Skupaj 1648 *** 1337 1.520 2.295 3.180

 
* Prikazane so kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM) in Zakona o varstvu javnega reda in 

miru (ZJRM-1), ki je začel veljati 21. 7. 2006. 
** Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
*** Podatki za leto 2005 so bili zbrani na drugačen način, kot je to določeno z metodološkim navodilom. 
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Kršitve predpisov o javnem redu po enotah 
Št. kršitev zakona o 

varstvu javnega 
redu in miru 

Št. kršitev drugih 
predpisov* Skupaj Enota 

2008 2009 

Porast/ 
upad 
(v %) 2008 2009 

Porast/ 
upad 
(v %) 2008 2009 

Porast/ 
upad 
(v %) 

PMP Sečovlje 1 3 … 388 1.192 207,2 389 1.195 207,2
PMP Sočerga - 2 … 22 76 245,5 22 78 254,5
PP Izola 179 178 -0,6 127 102 -19,7 306 280 -8,5
PP Koper 457 453 -0,9 140 195 39,3 597 648 8,5
PP Kozina 36 11 … 32 19 -40,6 68 30 -55,9
PP Piran 256 289 12,9 116 81 -30,2 372 370 -0,5
PP Sežana 83 63 -24,1 28 36 28,6 111 99 -10,8
PPIU Koper 1 1 … 377 440 16,7 378 441 16,7
PPOP Koper 3 - … 34 29 -14,7 37 29 -21,6
PPP Koper 6 8 … 8 2 … 14 10 …
SKP Koper - - … 1 - … 1 - …
Skupaj 1.022 1.008 -1,4 1.273 2.172 70,6 2.295 3.180 38,6

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
 

Struktura kršiteljev predpisov o javnem redu 
Št. kršiteljev  

2008 2009 
Spol  
   moški 1.276 1.238 
   ženski 179 228 
   neznan* 344 662 
Starost  
   14 do 17 let 23 32 
   18 do 24 let 360 316 
   25 do 34 let 453 476 
   35 do 44 let 284 279 
   45 do 54 let 220 212 
   55 do 64 let 83 113 
   65 let in več 32 38 
   neznana* 344 662 
Državljanstvo  
   slovensko 813 774 
   tuje 632 688 
   neznano* 354 666 
Pravne osebe 13 13 

 
* Zakon o prekrških (ZP-1) od 1. 1. 2005 ne dovoljuje več evidentiranja osebnih 

podatkov o opozorjenih osebah.  
 

Kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru 
Št. kršitev Kršitve  

2008 2009 
Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1) 130 116 
Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1) 217 210 
Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1) 117 122 
Nasilje v družini (v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1) (6/4 ZJRM-1) 139 118 
Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1) 52 60 
Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1) 67 59 
Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1) 152 137 
Prenočevanje na javnih krajih (10 ZJRM-1) 3 3 
Druge kršitve (ZJRM in ZJRM-1) 145 183 
Skupaj 1.022 1.008 
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Kršitve drugih predpisov o javnem redu 
Št. kršitev Predpisi 

2008 2009 
Porast/upad 

 (v %) 
Zakon o tujcih  596 1.681 182,0
Zakon o nadzoru državne meje  325 185 -43,1
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 
drogami 116 91 -21,6

Zakon o osebni izkaznici  29 21 -27,6
Zakon o prijavi prebivališča  89 58 -34,8
Zakon o zaščiti živali  37 34 -8,1
Zakon o orožju  24 38 58,3
Zakon o javnih zbiranjih  38 24 -36,8
Zakon o omejevanju porabe alkohola  3 7 …
Zakon o zasebnem varovanju  2 1 …
Zakon o osebnem imenu  4 - …
Drugi predpisi  10 32 …
Skupaj  1.273 2.172 70,6

 
Zaseženo in najdeno orožje 

Zaseženo orožje* Najdeno orožje Vrsta orožja Merska 
enota 2008 2009 2008 2009 

Plinsko orožje  kos 1 1 - -
Hladno orožje  kos 31 32 - -
Lovsko orožje  kos - 1 - -
Zračno orožje  kos 1 505 - -
Pištola  kos - 7 - -
Puška  kos 1 1 - -
Drugo orožje  kos - 1 - -
Del orožja  kos 3 1.001 - -
Bomba  kos 2 - 1 -
Ostro strelivo  kos 232 719 - -
Lovsko strelivo  kos 134 6 - -
Plinsko strelivo  kos 5 - - -
Manevrski naboji  kos - 50 - -
Vžigalnik kos 2 - 3 -

 
* Število zaseženih kosov orožja zaradi kaznivih dejanj ali prekrška. 

 
Kršitve javnega reda in postopki policije po zakonu o prekrških 

Št. kršitev 
zakona o 
varstvu 
javnega 

 reda in miru 

Št. kršitev 
zakona o 
 tujcih* 

Št. kršitev 
zakona o 
nadzoru 

državne meje 

Št. kršitev 
drugih 

predpisov o 
javnem redu 

Skupaj Postopki 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Opozorilo 77 112 120 1.155 315 169 45 36 557 1.472
Plačilni nalog 538 471 402 493 6 9 151 103 1.097 1.076
Posebni plačilni nalog 364 362 71 24 1 7 5 3 441 396
Odločba v hitrem postopku 24 40 - 2 2 - 140 154 166 196
Obdolžilni predlog 19 23 3 7 1 - 11 10 34 40
Predlog drugemu 
prekrškovnemu organu - - - - - - 184 125 184 125

 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
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Kršitve zakonodaje ter vložena pravna sredstva v hitrem postopku in predlogi za uklonilni zapor po 
zakonu o prekrških  

Št. kršitev 
zakona o 
varstvu 

javnega reda in 
miru 

Št. kršitev 
zakona o tujcih

Št. kršitev 
zakona o 
nadzoru 

državne meje 

Št. kršitev 
drugih 

predpisov o 
javnem redu* 

Skupaj Pravno sredstvo in predlog 
za uklonilni zapor 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Zahteva za sodno varstvo 
zaradi izdanega plačilnega 
naloga 

25 39 1 4 - 1 8 13 34 57

Zahteva za sodno varstvo 
zaradi odločbe v hitrem 
postopku 

3 46 - - - - 1 11 4 57

Ugovor zaradi izdanega 
posebnega plačilnega 
naloga 

26 74 1 - - - 1 - 28 74

Predlog za uklonilni zapor - 1 - - - - 30 88 30 90
 
* Kršitve zakonodaje s področja cestnega prometa niso vključene. 
 

Ukrepi policistov zaradi prekrškov 
Vrsta ukrepa 2008 2009 
Št. pridržanih oseb*  
   pridržane do 48 ur (43/2 čl. ZPol) 91 46
   pridržane do 24 ur (43/1 čl. ZPol) 3 -
   pridržane s privedbo (110/2 čl. ZP-1) 1 6
   pridržane do streznitve (109/2 čl. ZP-1) 155 131
   pridržane zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali odklonitve 
   strokovnega pregleda (238.b čl. ZVCP-1E)** 136 313
   privedene na sodišče (110/1 čl. ZP-1) 1 -
Št. privedb z odredbo  
   na sodišče 104 79
   inšpekcijskim službam 1 -
   drugim upravičencem 2 -
Št. drugih ukrepov  
   neuspešne hišne preiskave*** 2 -
   intervencije**** 1.054 1.071
   prepoved približevanja dol. kraju oz. osebi 15 31

 
* Število oseb, pridržanih zaradi prekrškov, ne glede na delovno področje (javni red, cestni promet idr.). 
** S 30. 4. 2008 je začel veljati spremenjen Zakon o varnosti cestnega prometa, ki določa, da morajo policisti 

od 6 do največ 12 ur pridržati osebo, ki so jo zalotili pri prekršku in je imela v litru izdihanega zraka več 
alkohola, kot je dovoljeno, ali pa je odklonila preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola ali 
strokovni pregled. 

*** Pri neuspešnih hišnih preiskavah predmeti prekrška niso bili najdeni, zato je bil predlog sodišču preklican. 
**** Upoštevane so samo intervencije, ko je bila ugotovljena kršitev in je bil izveden represivni ukrep (izdan 

plačilni nalog, odločba v hitrem postopku, obdolžilni predlog itd.). 
 

Nesreče in drugi dogodki 
Vrsta dogodka 2008 2009 
Št. požarov 6 23 
Št. delovnih nesreč  11 11 
Št. samomorov 2 9 
Št. poskusov samomora 8 9 
Št. primerov onesnaženja in ogrožanja okolja  - 1 
Št. gorskih nesreč - 1 
Št. nesreč na vodah  1 1 
Št. utopitev 1 2 

 
* V skladu z določili Zakona o varnosti za smučiščih je upravljavec smučišča dolžan obveščati policijo samo o 

tistih dogodkih, v katerih so bili udeleženci hudo telesno poškodovani ali je nastopila smrt. V število so vštete 
tudi nesreče na smučiščih z lahkimi telesnimi poškodbami, o katerih je bila policija obveščena. 
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Pomoč policije drugim upravičencem 
Št. pomoči Upravičenci 

2008 2009 
Zdravstvene ustanove  2 4
Sodišča  - 2
Inšpekcijske službe  2 -
Centri za socialno delo 2 -
Drugi upravičenci  4 12
Skupaj  10 18

 
 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

Kršitve, ugotovljene pri nadzoru cestnega prometa  
Št. kršitev Predpisi 

2008 2009 
Porast/ 

upad (v%) 
Zakon o varnosti cestnega prometa  11.961 11.261 -5,9 
Zakon o delov. času in obveznih počitkih ... 15 24 … 
Zakon o javnih cestah  - 30 … 
Zakon o prevozih v cestnem prometu  2 4 … 
Skupaj  11.978 11.319 -5,5 

 
Kršitve prometne zakonodaje in postopki policije po zakonu o prekrških 

Št. kršitev Postopek 2008 2009 
Opozorilo  1.189 965 
Plačilni nalog  9.580 9.101 
Posebni plačilni nalog 286 387 
Izdaja odločbe v hitrem postopku  18 40 
Obdolžilni predlog  905 824 
Predlog drugemu prekrškovnemu organu - 2 

 
Kršitve prometne zakonodaje ter vložena pravna sredstva v hitrem postopku in predlogi  

za uklonilni zapor po zakonu o prekrških 
Št. kršitev Postopek 

2008 2009 
Zahteva za sodno varstvo zaradi izdanega plačilnega 
naloga 173 266 

Zahteva za sodno varstvo zaradi odločbe v hitrem 
postopku  8 7 

Ugovor zaradi izdanega posebnega plačilnega naloga  9 20 
Predlog za uklonilni zapor  - 4 
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Najpogostejši ukrepi policistov pri nadzoru cestnega prometa 

Vrsta ukrepa 2008 2009 Porast/upad  
(v %) 

Št. odrejenih alkotestov 6.321 4.947 -21,7
   pozitiven 730 612 -16,2
   negativen 5.542 4.304 -22,3
   odklonjen 49 31 -36,7
Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi alkohola 87 54 -37,9
   pozitiven 19 17 …
   negativen 38 18 -52,6
   odklonjen 22 8 …
Št. odrejenih strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog 128 86 -32,8
   pozitiven 29 48 65,5
   negativen 49 15 -69,4
   odklonjen 41 10 -75,6
Št. pridržanj  148 319 115,5
   po ZVCP-1E 136 313 130,1
   po ZP-1 12 6 …
Št. začasnih odvzemov vozniških dovoljenj 510 406 -20,4
Št. zasegov  motornih vozil 8 19 …
   po ZVCP-1E 2 9 …
   po ZP-1 6 10 …
Št. privedb na oddelke za prekrške na okrajnih sodiščih - 3 …

 
Prometne nesreče in posledice 

Prometne nesreče Posledice 

Leto št. vseh 
nesreč 

št. nesreč 
s smrtnim 

izidom 

št. nesreč 
s telesnimi 

poškod. 

št. nesreč 
z mater. 
škodo 

št. mrtvih 
št. hudo 
telesno 
poškod. 

št. lahko 
telesno 
poškod. 

2005 728 - 190 538 - 45 191
2006 699 8 192 499 8 38 227
2007 729 4 175 550 4 48 180
2008 648 5 153 490 6 33 158
2009 723 4 134 585 5 21 145
Porast/upad 
2008/2009 (v %) 11,6 … -12,4 19,4 … -36,4 -8,2

 
Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot 

Prometne nesreče Posledice 

Območje Leto št. vseh 
nesreč 

št. nesreč 
s smrtnim 

izidom 

št. nesreč 
s 

telesnimi 
poškod. 

št. nesreč 
z mater. 
škodo 

št. mrtvih
št. hudo 
telesno 
poškod. 

št. lahko 
telesno 
poškod. 

2008 82 1 26 55 1 5 31PP Izola 
2009 52 1 14 37 1 3 17
2008 305 4 58 243 5 11 64PP Koper 2009 408 3 53 352 4 7 55
2008 24 - 8 16 - 2 6PP Kozina 
2009 18 - 4 14 - 2 4
2008 109 - 25 84 - 4 24PP Piran 2009 106 - 23 83 - 7 17
2008 128 - 36 92 - 11 33PP Sežana 
2009 139 - 40 99 - 2 52
2008 648 5 153 490 6 33 158Skupaj 2009 723 4 134 585 5 21 145
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Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkohola 

Št. vseh 
povzročiteljev 

Št. alkoholiziranih 
povzročiteljev 

Delež  
alkoholiziranih 

povzročiteljev (v %) 

Povprečna stopnja 
alkohola (g/kg) Nesreče 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Smrtne  5 4 1 - 20,0 0,0 1,28 -
S telesno poškodbo 148 127 22 17 14,9 13,4 1,38 1,20
Z materialno škodo 481 414 50 48 10,4 11,6 1,40 1,37
Skupaj  634 545 73 65 11,5 11,9 1,39 1,32

 
Posledice prometnih nesreč glede na vzrok 

Št. mrtvih Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih Vzrok 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Neprilagojena hitrost 3 2 10 6 46 39 
Nepravilna stran/smer - 3 5 7 31 33 
Neupoštevanje prednosti 2 - 11 5 34 21 
Nepravilno prehitevanje - - 3 - 4 4 
Nepravilni premiki z vozilom 1 - 1 - 13 6 
Neustrezna varnostna 
razdalja - - 2 - 17 22 

Nepravilno ravnanje pešcev  - - 1 2 1 4 
 

 

NADZOR DRŽAVNE MEJE IN IZVAJANJE PREDPISOV O TUJCIH 
Potniki na mejnih prehodih 

Vrsta meje Št. potnikov 
Kopenska 4.348.089
Zračna 1.186
Morska 86.134
Skupaj 4.435.409

 
Državljanstvo tujcev, zavrnjenih na mejnih prehodih 

Št. oseb Državljanstvo 
2008 2009 

Albanija - 2
Bosna in Hercegovina 22 9
Čile - 6
Hrvaška 171 84
Makedonija 8 4
Ruska Federacija 8 13
Srbija 17 11
Turčija 2 4
Ukrajina 1 6
Združene Države Amerike 1 4
Druge države 14 5
Skupaj 244 148

 
Zlorabe dokumentov na mejnih prehodih 

 2008 2009 
Št. ponarejenih in prenarejenih potnih listov 2 5 
Št. ponarejenih in prenarejenih osebnih izkaznic 6 3 
Št. ponarejenih in prenarejenih bivalnih in delovnih dovoljenj 3 - 
Št. ponarejenih in prenarejenih  vozniških dovoljenj 2 1 
Št. ponarejenih in prenarejenih žigov mejne kontrole   - 2 
Št. ponarejenih in prenarejenih drugih listin  3 1 
Št. primerov uporabe tujih potnih listin 1 - 
Skupaj 17 12 
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi zlorab listin na mejnih prehodih 
Št. oseb Državljanstvo 

2008 2009 
Bosna in Hercegovina 2 1
Hrvaška  3 4
Italija  2 2
Srbija  - 1
Druge države  6 -
Skupaj  13 8

 
 

Nedovoljeni prehodi čez državno mejo 
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Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenih prehodov čez državno mejo 

Št. oseb Državljanstvo 
2008 2009 

Albanija  6 2
Avstrija  - 3
Bosna in Hercegovina  11 7
Francija  - 2
Hrvaška  4 4
Italija  1 3
Kosovo  12 18
Makedonija  7 5
Srbija  33 5
Turčija  21 3
Druge države  18 3
Skupaj  113 55

 
Državljanstvo oseb, obravnavanih zaradi nedovoljenega prebivanja 

Št. oseb Državljanstvo  
2008 2009 

Bosna in Hercegovina  2 6
Hrvaška  6 16
Kanada  - 1
Makedonija  3 5
Mehika  - 1
Srbija  7 2
Druge države  13 3
Skupaj  31 34
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Osebe, vrnjene oziroma sprejete na podlagi mednarodnih sporazumov 
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V SKUPNOST USMERJENO POLICIJSKO DELO 
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OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKA DEJAVNOST 

Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj po policijskih upravah  
Vsi interventni klici (mm:ss) Nujni interventni klici (mm:ss) Enota 

2008 2009 2008 2009 
PP Koper 15:45 16:00 09:28 09:16 
PP Izola 13:15 13:00 09:48 05:49 
PP Piran 14:39 14:57 07:35 08:35 
PP Sežana 18:53 19:36 11:19 12:41 
PP Kozina 13:33 14:26 06:10 14:03 
PPP Koper 13:34 15:41 08:45 11:12 
PU Koper 15:59 15:42 09:04 09:11 
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FORENZIČNA IN KRIMINALISTIČNOTEHNIČNA DEJAVNOST 

Zaprosila za preiskave  
Št. zaprosil  Laboratorij 

2008 2009 
Porast/upad  

(v %) 
Fizikalni 24 38 58,3 
Kemijski 206 199 -3,4 
Biološki 56 76 35,7 
Za dokumente in 
NAC/CNAC 31 39 25,8 

Daktiloskopski 44 55 25,0 
Skupaj  361 407 12,7 

 
NADZORNA DEJAVNOST 

Splošni, strokovni in ponovni nadzori nad delom policijskih enot  
Nadzori nad delom delavcev PP ENOTA Splošni Strokovni Ponovni 

PP Piran - 1 - 
PP Izola - - - 
PP Koper - 1 - 
PP Kozina - - - 
PP Sežana - - - 
PMP Sečovlje - - - 
PMP Sočerga 1 - - 
PPOP Koper - 1 - 
PPP Koper - - - 
PPIU Koper - 1 - 
SD PU - - - 
SKP PU - - - 
SUP PU - - - 
OKC PU - - - 
SOP PU - - - 
Skupaj 1 4 - 

 
 

SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA POLICISTOV 

Osebe, katerih identiteto je ugotavljala policija 
Št. oseb Zakonska podlaga 

2008 2009 
Porast/upad  

(v %) 
Zakon o policiji  1.414 1.452 2,7 
Zakon o nadzoru državne meje 1.212 351 -71,0 

 
Osebe, privedene na sodišče 

Št. oseb  
2008 2009 

Porast/upad  
(v %) 

Osumljenci kaznivih dejanj - 1 … 
Storilci prekrškov  1 3 … 
Skupaj  1 4 … 
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Pridržane osebe 
Št. oseb Čas pridržanja 

2008 2009 
Porast/upad  

(v %) 
Do 24 ur (43/1ZPol) 3 - … 
Do 48 ur (43/2 ZPol) 91 46 -49,5 
Do 12 ur (109/2 ZP-1)  1 6 … 
Do 12 ur (110/2 ZP-1) 155 131 -15,5 
Do 6 do 12 ur (ZVCP-1E)* 136 313 130,1 
Do 6 ur (157/2 čl. ZKP)  136 155 14,0 
Do 48 ur (157/2 čl. ZKP)  87 64 -26,4 
Skupaj  609 715 17,4 

 
* S 30. 4. 2008 je začel veljati spremenjen Zakon o varnosti cestnega prometa, ki določa, da morajo policisti od 6 

do največ 12 ur pridržati osebo, ki so jo zalotili pri prekršku in je imela v litru izdihanega zraka več alkohola, kot 
je dovoljeno, ali pa je odklonila preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola ali strokovni pregled. 

 
 

Uporaba prisilnih sredstev 
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Uporaba prisilnih sredstev in opozorilnega strela 

Vrsta prisilnega sredstva 2008 2009 
Sredstva za vklepanje in vezanje  122 117 
Plinski razpršilec  7 5 
Fizična sila  144 139 
Palica  - 3 
Službeni pes  10 1 
Sred. za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev - 1 
Skupaj  283 266 

 
Posledice uporabe prisilnih sredstev pri policistih in kršiteljih 

Št. policistov Št. kršiteljev*  
2008 2009 2008 2009 

Vidni zunanji znaki**  1 3 11 14 
Lahka telesna poškodba  3 10 4 2 
Skupaj  4 13 15 16 

 
* Osebe, zoper katere so policisti uporabili prisilna sredstva. 
** Praska, odrgnina ali druga manjša površinska poškodba. 
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Grožnje policistom 
Št. groženj Stopnja ogroženosti 

2008 2009 
Majhna  1 1
Srednja  - -
Velika - -
Skupaj  1 1

 
Kazniva dejanja napadov na policiste 

 2008 2009 Porast/upad  
(v %) 

Št. kaznivih dejanj (302, 303, 304 in 305 čl. KZ) 5 9 … 
Št. napadenih policistov 7 16 … 

 
 

REŠEVANJE PRITOŽB 

Pritožbe zoper policiste 

 2008 2009 Porast/upad 
(v %) 

Št. sprejetih pritožb 28 39 39,3
  nerešene pritožbe 15 11 …
  rešene pritožbe 13 28 …
Št. pritožb, obravnavanih pri vodji organizacijske enote 6 13 …
  uspešno zaključen postopek  3 12 …
  neuspešno zaključen postopek  3 1 …
  delež neuspešno zaključenih (v %)  50,0 7,7 …
  ravnanje, skladno s predpisi  4 10 …
  ravnanje, neskladno s predpisi  - 3 …
  delež ravnanj, neskladnih s predpisi (v %)  0,0 23,1 …
  ni ocene  2 - …
Št. zavrženih pritožb - 3 …
Št. pritožb s predčasno zaključenim postopkom 4 8 …
Št. pritožb, obravnavanih na seji senata 6 5 …
  neuspešno zaključen postopek pri vodji org. enote  3 1 …
  sum storitve kaznivega dejanja  3 4 …
  utemeljene 1 - …
  neutemeljene 4 2 …
  delež utemeljenih (v %) 20,0 0,0 …
  ni ocene 1 3 …

 
 

NOTRANJE PREISKAVE 
Prijavljena in odkrita kazniva dejanja uradnih oseb policije, odstopljena v obravnavo specializiranemu 

oddelku v skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala, in osumljene uradne osebe po 
enotah 

Št. prijavljenih in odkritih 
kaznivih dejanj 

Št. osumljenih uradnih 
oseb Enota 

2008 2009 2008 2009 
PP Koper 3 1 3 - 
PP Kozina 2 - 2 - 
SD Koper 6 6 6 6 
Skupaj 11 7 11 6 
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KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE 

Sistemizirana in zasedena delovna mesta po enotah 
Št. sistemiziranih delovnih mest Št. zasedenih delovnih mest 

Enota uniform. 
policisti 

neuniform. 
policisti 

delavci 
brez 

statusa 
policista 

skupaj uniform. 
policisti 

neuniform. 
policisti 

delavci 
brez 

statusa 
policista 

skupaj 

Vodstvo 1 2 1 4 1 2 1 4
SD - 7 5 12 - 7 4 11
SUP 30 - 2 32 23 - 2 25
SKP - 68 4 72 - 48 5 53
OKC 7 19 1 27 5 18 1 24
SOP - 8 54 62  7 52 59
Skupaj NOE 38 104 67 209 29 82 65 176
PP Koper 169 - 9 178 132 - 9 141
PP Piran 76 - 6 82 64 - 6 70
PP Izola 32 - 2 34 23 - 1 24
PP Kozina 31 - 3 34 28 - 3 31
PP Sežana 38 - 5 43 28 - 6 34
PPP Koper 38 - 5 43 27 - 6 33
PMP Sečovlje 80 - 3 83 66 - 3 69
PMP Sočerga 63 - 3 66 53 - 3 56
PPOP Koper 67 - 4 71 63 - 4 67
PPIU Koper 27 - 2 29 26 - 2 28
Skupaj PP 621 0 42 663 510 0 43 553
Skupaj 659 104 109 872 539 82 108 729

 
 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 

Delo na področju odnosov z javnostmi 

 2008 2009 Porast/upad (v 
%) 

Št. tiskovnih konferenc, kratkih sestankov (brifingi) in 
fototerminov 8 6 …

Št. sporočil, obvestil in informacij za javnost 226 211 -6,6
Št. pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja novinarjev 701 377 -46,2
Št. pisnih in ustnih odgovorov na vprašanja državljanov 28 16 …
Št. demantijev na prispevke v medijih - - …

 


