POROČILO O DELU
POLICIJSKE UPRAVE KOPER
ZA LETO 2005

1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE
V poročilu o delu Policijske uprave Koper za leto 2005 je predstavljeno opravljeno delo in
doseženi rezultati. Izhajajoč iz strateških ciljev Srednjeročnega načrta in temeljnega cilja
policije ter lastnih zastavljenih ciljev ocenjujemo, da smo uspešno zagotavljali visoko stopnjo
splošne varnosti ob doslednem spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete bistvenih sprememb trendov nismo
zaznali, tako z vidika samega obsega, notranje strukture in preiskanosti. Obravnavanih je
bilo nekar v javnosti bolj odmevnejših kaznivih dejanj, ki smo jih uspešno zaključili.
S uveljavitvijo novega Zakona o prekrških se je s 01.01.2005 spremenil sistem ukrepov
policije ob kršitvah s področja varnosti cestnega prometa, vzdrževanja javnega reda in
mejnih zadev. Na področju kršitev varnosti cestnega prometa pa je na dogajanje in aktivnosti
policije vplival tudi novi Zakon o varnosti cestnega prometa.
Na področju varnosti cestnega prometa so se z dograditvijo avtoceste do Kopra spremenili
prometni tokovi in okoliščine, predvsem v času poletne turistične sezone. Zgostitve prometa
oziroma kolone so se ustvarjale neposredno pred Koprom, kar je povzročalo dodatno
obremenitev vzporednih cest in s tem večjo obremenitev za lokalno prebivalstvo. Z novim
načrtom urejanja cestnega prometa v času turistične sezone in učinkovitim delom smo glede
na razmere dokaj uspešno zagotavljali relativno dobro pretočnost.
Na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih smo zaznali povečan
pritisk ilegalnih prebežnikov. Pri varovanju državne meje smo aktivno smo sodelovali s
hrvaškimi in italijanskimi varnostnimi organi, s katerimi smo izvajali mešane slovenskoitalijanske in slovensko-hrvaške patrulje.
Policijska uprava Koper pri svojemu delovanju izvaja stalne oblike sodelovanja z varnostnimi
organi sosednjih držav bodisi v okviru rednih srečanj visokih državnih predstavnikov ali pa
preko dnevnih stikov operativnih delavcev pri razreševanju konkretnih varnostnih dogodkov
in pojavov z obeh strani državne meje. Najpogostejše teme pri srečanju strokovnih ekspertov
je usklajevanje ukrepov in aktivnosti o učinkovitemu nastopu zoper mednarodni organizirani
kriminal ter zagotavljanje nemotenega pretoka ljudi, blaga in storitev preko državne meje.

2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH
2.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete
V letu 2005 je PU Koper v primerjavi s prejšnjimi leti obravnavala približno enako število
kaznivih dejanj. Državnemu tožilstvu smo poslali kazenske ovadbe in poročila v dopolnitev
kazenske ovadbe za 3.768 (3.613) kaznivih dejanj, storjenih v tem in prejšnjih letih. Storilci
so po oceni policije s kaznivimi dejanji povzročili za 1.553,6 (1.121,6) milijonov tolarjev
škode. Zaradi razlogov za utemeljen sum storitve kaznivih dejanj smo kazenko ovadili 1.165
(1.203) oseb.
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Graf 1 - število kazenskih ovadb za kazniva dejanja
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Preiskanih je 47 odstotkov vseh obravnavanih kaznivih dejanj, kar je 5,5 odstotne točke manj
kot prejšnje leto.
PU Koper je obravnavala 196 (235) kaznivih dejanj, katerih storitve so bili osumljeni
mladoletniki. Med žrtvami oziroma oškodovanci obravnavanih kaznivih dejanj je bilo 168
(166) otrok in mladoletnikov.
Obseg obravnavane gospodarske kriminalitete je v primerjavi letom 2004 v rahlem porastu.
PU Koper je obravnavala 131 (118) ali 11 odstotkov več gospodarskih kaznivih dejanj.
Prevladovala so kazniva dejanja davčne zatajitve, ponareditve ali uničenja poslovnih listin,
zlorabe položaja ali pravic, poslovne goljufije in gospodarske oblike goljufije po 217. členu
kazenskega zakonika. Po oceni policije je gospodarska kriminaliteta povzročila 471,93
(383,57) milijonov tolarjev škode.
S področja prepovedanih drog je bilo obravnavanih kaznivih dejanj 102 (129). Zaradi
domnevne zastrupitve s prepovedanimi drogami sta umrli 2 osebi.

2.2 Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in
premoženja
Dobro in pravočasno načrtovanje ter pravilno organiziranje dela policije je prispevalo k
razmeroma ugodnemu stanju na področju vrdrževanja javnega reda. Več pozornosti je bilo
namenjeno kršitvam, povezanih z nasiljem v družini. Sodelovali smo s pristojnimi nadzornimi
institucijami pri preprečevanju prodaje in ponudbe alkoholnih pijač otrokom in mladoletnikom.
Večje angažiranje je bilo potrebno zaradi kršitev javnega reda na javnih krajih, v gostinskih
lokalih in v zasebnem prostoru, pogosto tudi zaradi pretiranega hrupa. Ob vseh postopkih
smo posebno pozornost namenili varovanju človekovih pravic in svoboščin pri postopkih
policistov.
V letu 2005 smo obravnavali 3566 (4175) kršitev predpisov o javnem redu oziroma 15
odstotkov manj kot v letu 2004. Kršitev zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo 1685
(2037), kršitev drugih predpisov o javnem redu pa 1881 (2138).
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Graf 2 - kršitve s področja javnega reda
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Množičnih kršitev javnega reda, v katerih je bilo udeleženih pet ali več kršiteljev, smo
obravnavali 9, ki so bile najpogostejše v gostinskih lokalih in v zasebnih prostorih.
Policija je poleg drugih organov nadzirala tudi kršitve zaradi hrupa, ki ne izvira iz dejavnosti
in moti ljudi (čezmeren hrup na različnih glasbenih in drugih prireditvah v strnjenih naselij, ki
so sicer potekale v skladu z dovoljenji pristojnega organa, hrup iz avtomobilskih zvočnikov na
parkirnih prostorih in v gostinskih lokalih, ki obratujejo do zgodnjih jutranjih ur). Policija je o
kršitvah obveščala pristojne organe, ki izdajajo dovoljenja, in inšpekcijske službe.

2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa
V letu 2005 smo obravnavali 1816 (2297) prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženo 3972
(5050) oseb. V nesrečah je 11 (14) oseb umrlo, hudo telesno poškodovanih je bilo 116 (94),
lahko telesno poškodovanih pa 570 (645).
Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bila neprilagojena hitrost v 477 (435) primerih, sledi
premik z vozilom in nepravilna stran vožnje.
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Pri kontroli in nadzoru cestnega prometa je bilo ugotovljeno 17197 (35364) kršitev cestno
prometnih predpisov. Na manjše število ugotovljenih kršitev je vsekakor vplival začetek
veljave novega Zakona o varnosti cestnega prometa.
V poletnih mesecih je negativno izstopala problematika voznikov motornih koles, zaradi
česar je bila zagotovljena večja pozornost pri nadzoru prometa tovrstnih vozil na določenih
odsekih cest. Kljub temu je zaradi neprilagojene hitrosti in drugih okoliščin prihajalo med
motoristi do pogostih padcev. V štirih prometnih nesrečah so umrle 4 osebe, več je bilo
telesno poškodovanih.
Na obali je bila končana gradnja hitre ceste v smeri mejnega prehoda Škofije. Z odprtjem se
je razbremenil promet skozi naselje Škofije. Zaradi novih značilnosti cestnih povezav smo
izdelali urejanje prometa v času poletne turistične sezone prilagodili. Vsa naša predvidevanja
so bila pravilna, tako, da so policisti urejali promet na najbolj obremenjenih križiščih in
odsekih cest, predvsem v času vikendov, kljub temu, pa je zaradi velike gostote prometa
prihajalo do daljših kolon pred Koprom in v smeri Šmarske ceste.

2.4 Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih PU Koper, se je v
primerjavi z letom 2004 zmanjšalo za 8 odstotkov. Gre predvsem za statistično zmanjšanje
zaradi spremenjene metodologijo štetja prometa potnikov, ki se je pričela uporabljati s
01.06.2005.
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Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 5.921 (7.764) ali 24 odstotkov manj tujcev, ki niso
izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v državo. Policisti so na vseh mejnih prehodih odkrili
skupno 180 ponarejenih, prenarejenih in tujih dokumentov, v istem obdobju lanskega leta pa
163, kar je 10 odstotkov več kot lani, ki jih je uporabljalo 138 oseb, med njimi izstopajo
predvsem državljani Romunije, Srbije in Črne gore ter Bosne in Hercegovine.
Število obravnavanih oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo, se je povečalo. Pri
varovanju državne meje so bile uporabljene vse oblike policijskega dela. Redno smo v
varovanje državne meje vključevali vodnike službenih psov. Aktivno smo sodelovali tudi s
hrvaškimi in italijanskimi varnostnimi organi pri varovanju državne meje z mešanimi
patruljami.
Obravnavali smo 1.193 (992) ali 20 odstotkov več nedovoljenih prehodov čez državno mejo.
Med obravnavanimi ilegalnimi migranti je bilo največ državljanov Srbije in Črne gore,
Moldavije in Albanije. Povečalo se je tudi število prebežnikov, ki so podali izjavo o nameri, da
nameravajo v Sloveniji zaprositi za azil (letos 174, lani 144). Na državni meji z Republiko
Hrvaško je bilo obravnavanih 820 (655) ilegalnih prehodov, kar je skoraj tri četrtine vseh
obravnavanih, na državni meji z Republiko Italijo pa je bilo 37 odstotkov več ilegalnih
prehodov državne meje.
Tuji varnostni organi so nam na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb vrnili 297
(222) ali 34 odstotkov več oseb, od tega 287 (213) iz Italije in 10 (9) iz Hrvaške. Sami pa smo
tujim varnostnim organom vrnili 411 (366) ali 12 odstotkov več tujcev in sicer večino v
Republiko Hrvaško.

2.5 V skupnost usmerjeno policijsko delo
Preventivne dejavnosti na področju kriminalitete so bile usmerjene v sodelovanje na okroglih
mizah in predavanjih, ki so jih organizirale javne ustanove (centri za socialno delo, šole itd.,)
kjer je policija seznanjala različne ciljne skupine (starše, učitelje,vzgojitelje, učence in dijake
ipd.) s posameznimi oblikami kriminalitete in možnostmi njenega preprečevanja. V okviru
projekta Zberi pogum in povej, ki je namenjen osnovnošolskim otrokom ter njihovim učiteljem
in staršem za prepoznavanje in ukrepanje ob pojavu nasilja nad otroci oziroma nasilja v
šolah, so bile izvedene številne predstavitve omenjenega izobraževalnega filma. Izvedenih je
bilo 8 izkustvenih delavnic Bodi previden, namenjenih učencem 3. in 4. razredov OŠ ter
varovancem Varstveno delavnega centra v Kopru. Izvedli smo številna predavanja na temo
prepovedanih drog in policijskih pooblastil.

2.6 Operativno-komunikacijska dejavnost
Število vseh klicev in interventnih oziroma nujnih klicev je primerljivo z letom 2004 in posebej
ne izstopa. Sprejeli smo 11026 interventnih klicev, od tega 461 nujnih.
Poprečni čas od klica do prihoda policijske patrulje na kraj dogodka znaša dobrih 15 minut,
za nujne interventne dogodke pa 11 minut. Časi so skoraj enaki časom iz leta 2004.

2.7 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov
V letu 2005 smo zaradi kaznivih dejanj, preprečitve nadaljevanja prekrškov ali drugih
razlogov pridržali 838 (1109) oseb. Prisilna sredstva smo uporabili v 449 (414) primerih.
Zoper kršitelje so večinoma uporabili najmilejši prisilni sredstvi, sredstva za vklepanje in
vezanje ter fizično silo, kar pomeni, da sta bili pri uporabi policijskih pooblastil spoštovani
načeli postopnosti in sorazmernosti.

2.8 Reševanje pritožb
V letu 2005 je bilo zoper postopke policistov skupaj evidentiranih 34 (38) pritožb. Dve pritožbi
sta še v reševanju. V 14 primerih je bil postopek reševanja pritožb zaključen pri vodji
organizacijske enote. V vseh primerih je bilo ugotovljeno, da je bilo ravnanje policistov v
skladu z veljavnimi predpisi. Zaradi nerazumljivih in nepopolnih so bile zavržene 4 pritožbe,
za 9 pritožb pa je bil postopek predčasno zaključen. Na sejah senata za pritožbe Ministrstva
za notranje zadeve je bilo obravnavanih 11 pritožb, od tega sta bili 2 utemeljeni.
Več kot polovica pritožb se je nanašala na delo policistov na področju cestnega prometa,
sledijo pritožbe na delo na področju javnega reda in miru, kriminalitete, varovanja državne
meje in izvajanja predpisov o tujcih.
V 5 pritožbah je bilo razbrati tudi razloge za sum, da so policisti storili uradno pregonljiva
kazniva dejanja, zato smo jih odstopili v pristojno presojo in obravnavo okrožnemu
državnemu tožilstvu.

