
POROČILO O DELU POLICIJSKE UPRAVE KOPER ZA LETO 2006 
 
Ocenjujemo, da so bile lani varnostne razmere na območju Policijske uprave Koper ugodne. 
Večjih in odmevnejših negativnih varnostnih pojavov nismo obravnavali. Uspešno smo 
zagotavljali visoko stopnjo splošne varnosti ob doslednem spoštovanju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. 
 
V letu 2006 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 zaradi 4.556 (4.590) kaznivih dejanj, storjenih v tem in prejšnjih letih. 
Storilci so po oceni policije s kaznivimi dejanji povzročili za 1.527,37 (1.553,56) milijonov 
tolarjev škode. Zaradi razlogov za utemeljen sum storitve kaznivih dejanj je policija vložila 
kazenske ovadbe in poročila v njihovo dopolnitev zoper 1.023 (1.165) oseb. 
 

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

 2002 2003 2004 2005 2006 

Kazniva dejanja** 3.891 3.755 3.613 3.768 3.620 

Preiskana k. d. 2.138 2.047 1.903 1.777 1.578 

Delež preiskanih k. d. (v %) 54,9 54,5 52,7 47,2 43,6 

K. d., ki jih je odkrila policija 759 768 567 599 563 

Delež odkritih k. d. (v %) 19,5 20,5 15,7 15,9 15,6 

* Podatki so iz evidence ovadenih oseb in kaznivih dejanj. V številu ni zajetih kaznivih 
dejanj, katerih posledica je bila prometna nesreča. 

** Statistični podatki niso popolnoma primerljivi s podatki pred letom 2003 zaradi 
izpopolnjene metodologije vnosa in obdelave podatkov. 
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Problematika kršitev javnega reda in miru je v upadu v primerjavi s preteklim letom, 
ugodnejša pa je tudi notranja struktura teh prekrškov, vključno s prekrški z elementi nasilja. V 
tem obdobju je prišlo na področju delovanja policije do sistemskih sprememb normativnih 
aktov (nov pravilnik o policijskih pooblastilih, spremembe in dopolnitve Zakona o prekrških), 
ki so vplivali na delo policije, temu primerno pa smo izvedli ustrezna usposabljanja in 
izpopolnjevanja policistov. 
 



Na področju nasilja v družini je bilo izvedenih 80 (118; -32%) intervencij, v katerih je bilo 
obravnavanih 98 (138; -29%) kršiteljev. Od teh je bilo 16 (31; -48%) kršiteljev pridržanih, 13 
(14) kršiteljem pa smo izrekli še ukrep prepovedi približevanja. 
 

Kršitve predpisov o javnem redu 
 2002 2003 2004 2005 2006 

Kršitve zakonov JRM* 2.217 2.363 2.027 1.685 1.753

Kršitve drugih predpisov** 2.552 2.559 2.138 1.881 1.700

Skupaj 4.787 4.950 4.175 3.566 3.453
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Lani smo obravnavali manj prometnih nesreč, vendar pa so bile posledice v teh nesrečah 
bistveno hujše. Na področju varnosti v cestnem prometu je bila najbolj izpostavljena 
problematika povezana z vozniki enoslednih vozil, saj se število teh vozil iz leta v leto 
povečuje. Z dograditvijo avtocestnega križa do Kopra se je zmanjšala problematika na 
vzporedni cesti R2-409, povečala pa se je na avtocesti, kjer se izkazuje potreba po stalni 
prisotnosti policijske patrulje. 
 
V letu 2006 smo obravnavali 1660 prometnih nesreč (1855) ali za 11% manj kot leta 2005, v 
katerih je bilo udeleženih 3560 oseb (4003) ali 12% manj oseb kot leto prej. V teh nesrečah 
je 23 (10) oseb umrlo, število hudi telesno poškodovanih se je zmanjšalo s 117 na 93 ali za 
21%, število lahko telesno poškodovanih pa je ostalo približno enako 575 (580). 
Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bil nepravilen premik z vozilom, in sicer v 420 (423) 
primerih, sledi neprilagojena hitrost v 355 (484). 
 

Prometne nesreče in posledice na območju policijskih enot 
Prometne nesreče Posledice 

Leto 
Vse nesreče 

Nesreče s 
smrtnim 
izidom 

Nesreče s 
telesnimi 
poškod. 

Nesreče z 
mater. škodo Mrtvi 

Hudo 
telesno 
poškod. 

Lahko 
telesno 
poškod. 

2005 1.816 11 526 1.279 11 116 570

2006 1.672 21 466 1.185 23 92 579

 
Število ukrepov zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov se je zmanjšalo, predvsem pa 
lahko po uveljavitvi spremembe in dopolnitev Zakona o prekrških ob enostavnejših postopkih 
pričakovati večjo prisotnost policistov na terenu in povečanju nadzorstvene funkcije ter 
števila ukrepov. Obravnavanih je bilo 14098 (14959) dogodkov, v katerih je bilo ugotovljeno 
16920 (17727, -5%) kršitev cestno prometnih predpisov.  
 



Na področju nadzora državne meje in tujcev so potekale intenzivne priprave na izvedbo 
schengenskih evalvacijskih obiskov na mejnih prehodih in zeleni meji, ki so bili na našem 
območju izvedeni na področju morske, kopenske in zračne meje. Izboljšala se je kadrovska 
zasedenost policijskih postaj ob državni meji z Republiko Hrvaško, kar je omogočilo boljše 
varovanje državne meje. Sprejeta je bila vrsta evropskih predpisov, ki so se pričeli 
neposredno uporabljati tudi v Sloveniji. Obravnavali smo 2 mejna incidenta ter posamezne 
dogodke povezane z nedefinirano državno mejo z Republiko Hrvaško.  
 
Število potnikov, ki so prestopili državno mejo na mejnih prehodih PU Koper, se je v 
primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta zmanjšalo s 50.679.459 na 47.065.396 ali za 
7,1%. Gre predvsem za statistično zmanjšanje zaradi spremenjene metodologijo štetja 
prometa potnikov na mejnih prehodih, ki se je pričela uporabljati s 1. 6. 2005. 
 
Policisti so obravnavali 837 (897) ali 7% manj kršitev Zakona o tujcih in 353 (370) ali 5% 
manj kršitev Zakona o nadzoru državne meje. Na mejnih prehodih je bilo zavrnjenih 24,1% 
manj tujcev, ki niso izpolnjevali zakonskih pogojev za vstop v državo. Policisti so na vseh 
mejnih prehodih odkrili skupno 132 (180) zlorabljenih dokumentov na mejnih prehodih kar je 
27% manj kot lani, ki jih je uporabljalo 110 (180) oseb. Med njimi izstopajo predvsem 
državljani Romunije, Moldavije in Hrvaške. Največ je bilo zlorabljenih dovolilnic za prevoz v 
mednarodnem cestnem prometu, potnih listin, vozniških dovoljenj in osebnih izkaznic. 
Obravnavali smo 45 (67) kršitev povezanih z nezakonitim prebivanjem tujcev v državi. 
Največ kršitev je bilo zaznanih pri državljanih Srbije in Črne Gore, BIH in Hrvaške.  
 
Število ilegalnih prehodov državne meje se je zmanjšalo za 13%, obravnavali smo jih 1037 
(1193). Med obravnavanimi ilegalnimi migranti je bilo največ državljanov Srbije in Črne gore, 
Albanije in Makedonije. Zmanjšalo se je tudi število ilegalnih migrantov, ki so podali izjavo o 
nameri, da nameravajo v Sloveniji zaprositi za azil - 101 (174). Na državni meji z Republiko 
Hrvaško je bilo obravnavanih 844 (786) ilegalnih prehodov, kar je 81% vseh obravnavanih.  
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