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1 ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE  

V poročilu o delu Policijske uprave Koper za prvo polletje 2006 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 nekaj v javnosti odmevnejših kaznivih dejanj, ki smo jih uspešno zaključili. 
 
Na področju kršitev javnega reda in miru ter zagotavljanja splošne varnosti ljudi in 
premoženja ugotavljamo nadaljevanje trenda zmanjševanja števila kršitev, predvsem 
spodbudno je precejšnje zmanjšanje kršitev z elementi nasilja. 
 
Kljub dejstvu, da smo v prvem polletju obravnavali manj prometnih nesreč, ugotavljamo da 
so bile posledice žal bistveno hujše kot leto poprej. Najbolj pri tem izstopa problematika 
povezana z vozniki enoslednih vozil. Število teh vozil na naših cestah se iz leta v leto 
povečuje, kar posledično vpliva tudi na večje število prometnih nesreč, v katerih so tovrstna 
vozila udeležena. 
 
Na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih smo intenzivno izvajali 
priprave na izvedbo schengenskih evalvacijskih obiskov. Rezultat tega je bila uspešna 
opravljena schengenska evalvacija na vseh področjih. Pri varovanju državnih mej smo 
aktivno sodelovali s hrvaškimi in italijanskimi varnostnimi organi, s katerimi smo izvajali tudi 
mešane slovensko-italijanske in slovensko-hrvaške patrulje. 
 
Število ilegalnih prehodov državne meje se je zmanjšalo. Na mejnih prehodih beležimo 
manjši padec števila odkritih ponarejenih in prenarejenih dokumentov.  
 
Veliko pozornosti je bilo namenjeno tudi različnim preventivnim aktivnostim, ki potekajo v 
različnih oblikah od dela v policijski pisarni ali posvetovalnih telesih, izobraževanja otrok in 
odraslih, izvajanje preventivnih projektov, neformalnega druženja in povezovanja ter 
svetovanja in opozarjanja. 
 
Splošna ocena dela policije na območju PU Koper v obravnavanem obdobju je dobra, saj 
ocenjujemo, da smo z ustreznim izpopolnjevanjem in usposabljanjem policistov, sprotnim 
spremljanjem in pravočasnim načrtovanjem in izvajanjem policijskih ukrepov zagotovili dobre 
varnostne razmere. 
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2 DELO PO POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH 
2.1 Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete 
V prvem polletju leta 2006 smo na PU Koper v primerjavi s prejšnjimi leti obravnavali 
približno enako število kaznivih dejanj. Državnemu tožilstvu smo poslali kazenske ovadbe in 
poročila v dopolnitev kazenske ovadbe za 1994 (1938) kaznivih dejanj, storjenih v tem in 
prejšnjih letih. Storilci so po oceni policije s kaznivimi dejanji povzročili za 837,65 (622,88) 
milijonov tolarjev škode. Zaradi razlogov za utemeljen sum storitve kaznivih dejanj smo v 
ovadbah in dopolnitvah ovadili 653 (648) oseb. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Kazniva dejanja 1.762 1.638 1.728 1.938 1.994

Preiskana kazniva dejanja 950 974 994 978 922

Delež preiskanih (v %) 54 59 58 50 46

Graf 1 - število kazenskih ovadb za kazniva dejanja 
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Preiskanih je bilo 46 odstotkov obravnavanih kaznivih dejanj, kar je 4 odstotne točke manj 
kot leto poprej. Poslabšala se je predvsem uspešnost preiskovanja najpogostejših kaznivih 
dejanj zoper premoženje, izboljšalo pa se je odkrivanje in preiskovanje organiziranih oblik 
kriminalitete. 
 
Kaznivih dejanj zoper premoženje je bilo 1379 (1325) oziroma 4 odstotke več kot leto poprej, 
preiskanih je bilo 34 odstotkov ter dejanj. V notranji strukturi teh kaznivih dejanj je opazen 
porast števila tatvin in zmanjšanje števila velikih tatvin. Povečalo se je število ropov, kjer je 
šlo predvsem ulične rope, kjer so žrtve fizične osebe. 
 
Obravnavali smo 71 (88) kaznivih dejanj, katerih storitve so bili osumljeni mladoletniki. Med 
žrtvami oziroma oškodovanci obravnavanih kaznivih dejanj je bilo 74 (77) otrok in 
mladoletnikov.  
 
Število kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete se je v primerjavi s prvim 
polletjem 2005 nekoliko zmanjšalo 50 (53). Po oceni policije je gospodarska kriminaliteta 
povzročila 378,89 milijonov tolarjev škode. 
 
S področja prepovedanih drog je bilo obravnavanih 62 kaznivih dejanj. Zaradi domnevne 
zastrupitve s prepovedanimi drogami je umrla 1 oseba. 
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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 zagotavljanju varnosti na javnih shodih in prireditvah ter obravnavanju kršitev, 
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. 
 
Obravnavali smo 1337 kršitev predpisov o javnem redu oziroma 23 odstotkov manj kot v 
enakem obdobju prejšnjega leta. Kršitev zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo 688. 
Ugodna je tudi notranja struktura kršitev javnega reda, saj je bilo prekrškov z elementi nasilja 
47 odstotkov manj kot leto poprej. 
 

   2002 2003 2004 2005 2006 
Kršitve zakona o prekrških zoper javni red in mir 914 1.083 898 734 688
Kršitve drugih predpisov 1.281 1.131 1.088 914 649
Skupaj 2.289 2.321 2.045 1.744 1.337

 

Graf 2 - kršitve s področja javnega reda 
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Na področju nasilja v družini je bilo opravljenih 37 (65) intervencij, v katerih je bilo 
obravnavanih 49 (81) kršiteljev. Ob intervenciji policistov je bilo 7 (18) kršiteljev pridržanih, 
zoper 6 (7) kršiteljev pa je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja. 
 
Varnostne razmere na javnih zbiranjih so bile dobre, saj smo obravnavali le 3 (5) kršitve 
javnega reda in miru. 
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2.3 Zagotavljanje varnosti cestnega prometa 
V prvem polletju smo obravnavali 699 prometnih nesreč (728) oziroma 4 odstotkov manj kot 
leto poprej. V teh nesrečah je 8 (0) oseb umrlo, število hudo telesno poškodovanih se je 
zmanjšalo iz 45 na 38, število lahko telesno poškodovanih pa se je povečalo iz 191 na 227. 
 
Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bila neprilagojena hitrost v 163 (192) primerih, 
premik z vozilom in nepravilna stran vožnje. 
 

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. 

2002 1.178 9 198 971 10 56 212
2003 1.057 13 190 854 14 48 213
2004 1.116 7 241 868 7 52 289
2005 728 0 190 538 0 45 191
2006 699 8 192 499 8 38 227

Graf 3 - prometne nesreče 
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Pri kontroli in nadzoru cestnega prometa je bilo ugotovljeno 7248 (9170) kršitev cestno 
prometnih predpisov oziroma 21 odstotkov manj kot v enakem obdobju leta 2005. 
 
Zaradi pogostih primerov voženj v nasprotni smeri na delu hitre ceste med Škofijami in 
križiščem Bivje smo o tem obvesiti DARS kot upravljavca cest, ki so postavili še dodatno 
opozorilno signalizacijo. 
 
Glede na povečano problematiko povezano z vozniki enoslednih vozil je bil pripravljen načrt 
ukrepov za izboljšanje stanja. Število prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih vozil 
je sicer manjše, so pa posledice bistveno hujše, saj so trije vozniki umrli. 
  
S pričetkom poletnih mesecev se je pričel promet povečevati, zaradi česar je bila 
organizirana večja prisotnost policijskih patrulj. Policisti so urejali promet na najbolj 
obremenjenih križiščih in odsekih cest, predvsem v času vikendov, kljub temu je vseeno 
prihajalo do manjših zastojev pred Koprom in na obalnih cestah. 
 

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 enakim obdobjem prejšnjega leta zmanjšalo za 10 odstotkov. Gre predvsem za 
statistično zmanjšanje zaradi spremenjene metodologijo štetja prometa potnikov. 
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 2005 2006 Porast/upad (v %) 
Mednarodni promet  17.828.300 16.294.325 -9 
Obmejni promet  5.815.714 4.971.752 -15 
Skupaj 23.644.014 21.266.077 -10 

Graf 4 - število potnikov na mejnih prehodih 
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Število obravnavanih oseb, ki so ilegalno prestopile državno mejo, se je zmanjšalo. 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 442 (663) ilegalnih prehodov čez državno mejo oziroma 33 
odstotkov manj. Med obravnavanimi ilegalnimi migranti je bilo največ državljanov Srbije in 
Črne gore, Albanije in Makedonije. 

Graf 5 - število ilegalnih prehodov državne meje 
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Tuji varnostni organi so nam na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb vrnili 76 
(177) ali 57 odstotkov manj oseb. Tujim varnostnim organom smo vrnili 235 (175) ali 34 
odstotkov več tujcev in sicer večino v Republiko Hrvaško. 
 
V prvem polletju so potekale intenzivne priprave na izvedbo schengenskih evalvacijskih 
obiskov, razultat opravljene evalvacije pa je bil uspešen. 
  

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, na njih pa smo različne ciljne 
skupine (starše, učitelje, vzgojitelje, učence, dijake itd.) seznanjali s posameznimi oblikami 
kriminalitete in možnostmi njenega preprečevanja. 
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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. 
 
V mesecu maju je bila izvedena izkustvena delavnica Bodi previden, namenjena varovancem 
Varstveno delavnega centra v Kopru. 
 
Izvedena so bila številna predavanja na osnovnih in srednjih šolah na temo prepovedanih 
drog in policijskih pooblastil. 
 
Zaznali smo pozitivne posledice omenjenih preventivnih aktivnosti in sicer v obliki povečanja 
števila prijav kaznivih dejanj izsiljevanja, spolnega napada na osebo mlajšo od petnajst let, 
grdega ravnanja, neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ipd. 
 

2.6 Operativno-komunikacijska dejavnost 
Operativno komunikacijski center je na številko 113 v prvem polletju sprejel 5033 (5337) 
interventnih klicev. Izračunan povprečen reakcijski čas prihoda policijske patrulje na kraj 
dogodka je skupaj dobrih 16 minut, v nujnih primerih pa je ta čas povprečno le 9 minut. 
 

2.7 Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov 
V prvem polletju smo zoper 82 (101) kršiteljev uporabili 155 (198) različnih prisilnih sredstev. 
Ob uporabi prisilnih sredstev sta 2 (2) kršitelja utrpela lahke telesne poškodbe. Policisti pri 
uporabi ali zaradi uporabe prisilnih sredstev niso bili poškodovani, je pa bil en policist lažje 
telesno poškodovan v intervenciji zaradi kršitve javnega reda in miru, ko ga je kršitelj 
nenadoma s pestjo udaril v predel obraz. 
 
Zaradi različnih vzrokov smo omejili prostost 413 (359) osebam, med katere prištevamo tudi 
pridržane ilegalne prebežnike. Do iztreznitve je bil pridržan 101 (108) kršitelj. 
 

2.8 Reševanje pritožb 
V prvem polletju je bilo zoper postopke policistov evidentiranih 19 (23) pritožb. 4 pritožbe so 
v postopku reševanja, v 12 primerih je bil postopek reševanja pritožbe 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 je bilo zavrženih 5 pritožb, za 
1 pritožbo pa je bil postopek predčasno zaključen. Na sejah senata za pritožbe Ministrstva za 
notranje zadeve so bile obravnavane 3 pritožbe, od tega nobena ni bila utemeljena. 
 
Več kot polovica pritožb se je nanašala na delo policistov na področju cestnega prometa, 
sledijo pritožbe na delo na področju javnega reda in miru, varovanja državne meje in 
izvajanja predpisov o tujcih ter ostali dogodki. V 2 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. 
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2.9 Odnosi z javnostmi 
Odnosi z javnostmi so za uspešno delovanje policije zelo pomembni, saj skozi medijsko 
dejavnost prikazujemo delo policije, po drugi strani pa se na ta način približujemo ljudem, ki 
so tudi uporabniki naših storitev. Na PU Koper sodelujemo s približno 40 novinarji, s katerimi 
oblikujemo podobo policije na območju PU Koper.  
 
Področje odnosov z javnostmi so v prvem polletju zaznamovale kadrovske spremembe v 
vodstvu policijske uprave, na našem območju pa sta odmevala predvsem primera anonimne 
grožnje o postavitvi bombe na sodišču in grožnja z razstrelitvijo stanovanja v Izoli. Več 
aktivnosti je bilo tudi na področju prometne varnosti, ko je bilo potrebno novinarjem 
obrazložiti povečanje prometa oziroma ustvarjanje kolon na območju PU Koper. Javnosti 
smo posredovali podatke o raziskanih kaznivih dejanjih in prijetih organiziranih kriminalnih 
skupinah in druge, za javnost pomembne informacije.  
 


