
Policisti preiskali oborožena ropa pošte v Planini in na Črnem Kalu – 
informacija z novinarske konference 

 

----------------------------------------------------------- 

 

Preiskano kaznivo dejanje oboroženega ropa pošte v Planini pri Postojni  

 

Oborožen poštni rop v Planina pri Postojni se je zgodil 23. julija 2010. Dva moška, 
oborožena s pištolo, sta tamkajšnji uslužbenki zagrozila z uporabo sile in odtujila več 
kot 5.000 evrov gotovine ter njeno ročno torbico. Po kaznivem dejanju sta se storilca 
s kraja odpeljala z osebnim avtomobilom Fiat Punto, ki ju je čakalo v bližini in 
katerega je po izjavah prič vozila mlajša ženska. Storilci so se odpeljali iz Planine 
proti Postojni in kljub prvim nujnim policijskim ukrepom za njihovo izsleditev niso bili 
prijeti. Postojnski kriminalisti, ki so prevzeli preiskavo, so opravili ogled kraja dejanja, 
pri pregledu širše okolice pa so našli tudi odvržena oblačila in obuvala, za katera je 
bilo ugotovljeno, da so te stvari na begu odvrgli storilci. Kljub intenzivnem zbiranju 
obvestil in dokazov pa je preiskava trajala sedem mesecev. 

 

Identičen poštni rop se je zgodil na Črnem Kalu 9. oktobra 2010. Izvedla sta ga prav 
tako dva moška podobnega opisa, oborožena s pištolo. Storilca sta bila izredno 
agresivna, saj sta zoper tamkajšnjo uslužbenko uporabila grobo silo in jo pri tem 
hudo telesno poškodovala. Odtujila sta nekaj manj kot 1.000 evrov, takoj po begu pa 
nista bila izsledena. 29. decembra 2010 je bil podoben rop tudi v pošti Grahovo. 
Storilca sta bila dva moška, oborožena s pištolo, in sta grozila uslužbenki ter odnesla 
2.600 evrov gotovine. Tri mesece pred tem, natančneje 17. septembra 2010, je bil pri 
oddaji denarja v centru Postojne oropan varnostnik. Napadla sta ga roparja 
podobnega opisa, od katerih je bil eden oborožen s pištolo in je varnostnika udaril po 
glavi ter ga poškodoval, pri čemer je sprožil tudi strel iz pištole, ki pa ni zadel nikogar. 
Pri ropu sta poleg 6.300 evrov odnesla tudi službeno pištolo in po begu nista bila 
izsledena.  

 

Kriminalisti so v obsežni preiskavi ropa v Planini z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 
eden od osumljenih 37-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je bil v Sloveniji že 
obravnavan zaradi suma različnih premoženjskih kaznivih dejanj, zaradi preprodaje 
prepovedanih drog pa so ga obravnavali tudi varnostni organi BiH, s katerimi je 
steklo mednarodno policijsko sodelovanje. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, 
da osumljeni redno menja svoje bivališča, telefonske številke in osebne avtomobile 
ter da ni znano, kje konkretno se sploh nahaja. Obenem so kriminalisti ugotovili, da je 
po vsakem izvršenem ropu pobegnil v matično državo, kjer se je skril za daljše 
obdobje. 

 

Glede na konkretne podobnosti v načinu izvedbe opisanih ropov ter določene 
podatke, ki so osumljenega povezovali z njimi, so kriminalisti posumili, da bi tako 37-
letnik kot tudi njegova do tedaj še neznana sostorilca lahko bila tudi storilca ropa 
pošte v Dolnji Košani. Slednjega sta prav tako dva moška podobnega opisa storila 



22. marca 2010. Bila sta oborožena s pištolo, grozila sta uslužbenki in odtujila 5.000 
evrov gotovine. Tudi za ta primer so policisti ugotovili, da je po ropu osumljeni 
pobegnil iz Slovenije ter odšel v matično državo in se nato nekaj časa zatem vrnil.  

 

Zaradi navedenih dejstev in okoliščin so v nadaljevanju ob usmerjanju pristojnega 
okrožnega državnega tožilca Koper začeli z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov 
zoper osumljenega. Ti ukrepi so bili oteženi prav zaradi osumljenčeve izjemne 
previdnosti, nenehne menjave telefonskih številk in vozil, kot tudi zaradi dejstva, da 
ga niso uspeli locirati, ker je za nekaj mesecev odšel v matično državo.  

 

31. januarja 2011 so postojnski kriminalisti v sodelovanju s kolegi iz Kopra uspeli 
locirati in prijeti osumljenega, ki že 12 let večino časa živi na območju Slovenije in 
kjer je bil v preteklosti v različnih krajih tudi prijavljen za prebivanje. Prijeli so tudi 30-
letnega državljana BiH s prebivališčem v sosednji Italiji. Oba sta uporabljala v 
Postojni najeto vozilo in bila zadnjih 14 dni neprijavljena nastanjena na različnih 
koncih države. V zvezi sostorilstva ropa v Planini je bila prijeta tudi 30-letnica iz 
okolice Ljubljane, ugotovljeno pa je bilo tudi sostorilstvo 22-letnega državljana BIH, 
začasno stanujočega v Medvodah, za katerim je bil razpisano iskanje. 

 

Pri nadaljnjem zbiranju informacij so kriminalisti opravili štiri hišne preiskave na 
območju Postojne, Ljubljane in Medvod ter štiri preiskave vozil. V preiskavah je bilo 
poleg 8.000 evrov gotovine zaseženih še večje število telefonov, sim kartic, oblačil in 
obutve, kar bo še vse predmet forenzičnih preiskav.  

 

Do včerajšnjega dne je bil na podlagi forenzičnih preiskav predmetov, zaseženih 37-
letniku, potrjen sum, da je prav on eden od storilcev ropov pošt Planina in Črni Kal; 
nedvomno je tudi dokazano sostorilstvo 30-letnice v ropu pošte Planina. 

 

Osumljenega 37-letnika in 30-letnico smo skupaj s kazensko ovadbo 2. februarja 
2011 privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki 
je zoper 37-letnika odredil pripor, medtem ko je bila 30-letnica izpuščena.  

 

Kriminalisti intenzivno preverjajo vpletenost osumljenega 37-letnika tudi v katerega 
od drugih ropov v letu 2010 ali začetku 2011 na območju Slovenije. 

 

V primeru 37-letnika in sostorilcev je zaskrbljujoče, da gre za nevarne oborožene 
serijske roparje, ki so pri izvrševanju kaznivih dejanj izredno agresivni in nevarni in so 
se dobro izogibali odkritju. Večina omenjenih oseb je državljanov BiH, v večini celo iz 
istega tamkajšnjega območja, pri čemer se preverja možnost, da gre za organizirano 
hudodelsko združbo, specializirano za izvrševanje oboroženih ropov.  

 

------------------------------------------------------------------ 

 



Preiskano kaznivo dejanje oboroženega ropa zlatarne  v Kopru 

 

Policisti Policijske postaje Piran so bili 21. januarja 2011 obveščeni, da sta v 
popoldanskem času poskušala v zlatarno v Portorožu vstopiti dva neznanca, ki sta 
na glavah nosila motoristični čeladi. Ob poskusu vstopa sta neznanca opazila, da se 
v njej nahaja moški s psom, zaradi česar sta s kraja neznano kam zbežala s kolesom 
z motorjem italijanskih registrskih tablic. Ponoči so bili policisti obveščeni o najdbi 
odvrženega kolesa z motorjem z nameščenimi italijanskimi registrskimi tablicami, za 
katerega je bilo ugotovljeno, da je bilo dan prej ukradeno na območju Trsta. Policisti 
so opravili ogled najdenega kolesa z motorjem in zavarovanje morebitnih sledov 
storilcev tatvine. Preiskava v tem delu se nadaljuje.  

 

28. januarja 2011 so najmanj trije neznani oboroženi storilci oropali zlatarno s 
sedežem na območju Kopra, s katerim so si pridobili preko 140.000 evrov, kolikor 
znaša vrednost odtujenega nakita iz srebra in zlata ter nekaj gotovine.  

 

Tega dne je v zlatarno vstopil neznani storilec s pretvezo, da želi kupiti nakit in med 
tem eno izmed dveh prodajalk porinil v stranski prostor zlatarne. V tem času sta 
vstopila v zlatarno še dva neznana storilca z motorističnima čeladama na glavi, eden 
izmed njiju pa je prodajalki zagrozil tako, da ji je na trebuh prislonil pištolo. Roparji so 
obe prodajalki odmaknili v prostore sanitarij ter jima noge in roke prevezali z lepilnim 
trakom. Obe prodajalki je imel ves čas ropa pod nadzorom prvi nezakrinkani ropar, 
roparja z motorističnima čeladama pa sta v tem času jemala prodajani nakit iz vseh 
vitrin. Po ropu so vsi trije neznani storilci stekli iz zlatarne, nato pa se po Zupančičevi 
ulici v Kopru s kolesoma z motorjem odpeljali do peščenega parkirišča na Vojkovem 
nabrežju v Kopru, kjer so ju zavrgli. Roparji so nato na še neugotovljen način 
pobegnili neznano kam in kljub izvedenim policijskim blokadam širše okolice kraja 
storitve ropa niso bili izsledeni.  

 

Preiskavo oboroženega ropa so prevzeli koprski kriminalisti, ki so opravili ogled kraja 
kaznivega dejanja in ogled najdenih koles z motorjem, uporabljenih za beg storilcev s 
kraja ropa. Pri tem so bili zavarovani različni materialni dokazi, ki bi jih lahko 
povezovali z neznanimi roparji.  

 

Tri dni kasneje, tj. 31. januarja 2011, sta bila v eni izmed portoroških zlatarn opažena 
dva neznanca, ki sta si ogledovala zlatarno. Zaradi njunega sumljivega ogledovanja 
in poskusa vstopa v prostore zlatarne, je bila o tem in o njunem vozilu obveščena 
policija. O dogodku so bili obveščene vse policijske patrulje na obalnem območju z 
nalogo, da se vozilo osumljencev zaustavi in preveri identiteta obeh sumljivih oseb. 
To vozilo z dvema osebama je bilo prvič opaženo in zaustavljeno na območju 
Portoroža, kjer pa se voznik ni odzival na znake policistov, da ustavi, temveč je pričel 
s povečano hitrostjo bežati v smeri proti Kopru. Ves čas bega se ni odzival na zvočne 
in svetlobne znake policistov za ustavitev vozila, pri begu pa ogrožal ostale 
udeležence v prometu vse do Žusterne, kjer je bila postavljena policijska blokada, ki 
se ji ni mogel izogniti. Na navedenem mestu je voznik vozila kranjskih registrskih 
številk zapeljal vzvratno in v eno izmed stranskih cest, kjer pa sta obe neznani osebi 



vozilo zapustili in nadaljevali z begom peš. Policisti so obe osebi izsledili v 
neposredni bližini in jima odvzeli prostost. Kmalu je bilo ugotovljeno, da je bil voznik 
31-letni italijanski državljan iz območja Pistoie, Italija, sopotnik pa 28-letni italijanski 
državljan iz območja Verone, Italija. Za prijetega 30-letnega italijanskega državljana 
je bilo ugotovljeno, da je slednji že bil v postopku s policisti PU Koper zaradi storitve 
kaznivega dejanja velike tatvine na škodo zlatarne na območju Portoroža v letu 2009. 
Obema je bila odvzeta prostost zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja 
ropa ter opravljen ogled njunega vozila. Pri ogledu vozila je bilo najdeno vlomilsko 
orodje, posebej prirejeno za zlome kontaktnih ključavnic motornih vozil. V 
nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno, da sta imela oba osumljena na območju 
Kopra v najemu stanovanje, ki pa je bilo najeto na ime tretje osebe. Tudi na naslovu 
tega stanovanja so kriminalisti opravili hišno preiskavo in zasegli oblačila, ki bi se jih 
morebiti dalo povezovati s storitvijo ropa v Kopru.  

 

Kriminalisti SKP PU Koper do izteka 48-urnega policijskega pridržanja niso uspeli 
zagotoviti zadostnega števila materialnih in drugih dokazov za dokazovanje 
vpletenosti prijetih italijanskih državljanov v storitev ropa v Kopru, tako da je bil eden 
izmed prijetih iz policijskega postopka izpuščen, drugi pa priveden na zaslišanje k 
preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča iz Kopra s kazensko ovadbo zaradi 
utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Predrzna vožnja v cestnem prometu 
po 324. členu KZ.1. Zoper 30-letnega osumljenega italijanskega državljana je bil 
odrejen sodni pripor.  

 

2. februarja 2011 je Nacionalni forenzični laboratorij na Generalni policijski upravi 
opravil delno DNK analizo zavarovanih sledi na ogledu kraja ropa koprske zlatarne. 
Ugotovljeno je bilo, da je na kolesu z motorjem, ki so ga storilci ropa 28. januarja 
2011 uporabili za beg s kraja kaznivega dejanja, dejansko biološka sled zgoraj 
omenjenega 31-letnega državljana Italije. Dan pozneje je bila zoper slednjega 
podana tudi kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo zaradi utemeljenega 
suma storitve kaznivega dejanja oboroženega ropa po čl. 206 KZ-1.  

 

Za uspešno preiskavo je bila odločilnega pomena informacija občana, ki je zaznal 
sumljivo obnašanje osumljenih državljanov Italije in o tem obvestil Policijo ter 
zavarovani sledovi na krajih kaznivih dejanj, ki so bili naknadno s pomočjo 
Nacionalnega forenzičnega laboratorija povezani z imenom storilca. Obilica koristnih 
podatkov je bila pri preiskavi kaznivega dejanja pridobljena v izmenjavi informacij s 
policijskima upravama Nova Gorica in Postojna kot tudi s tesnim sodelovanjem s 
Questuro iz Trsta.  

 

Koprski kriminalisti na podlagi zbranih obvestil, zavarovanih dokazov pri ogledih 
krajev kaznivih dejanj in zaseženih predmetov osumljencem, nadaljujejo s 
kriminalistično preiskavo, v smislu identifikacije ostalih sostorilcev ropa na koprsko 
zlatarno ter drugih podobnih kaznivih dejanj na celotnem ozemlju Slovenije.  

 



Za kaznivo dejanj predrzne vožnje v cestnem prometu je zagrožena zaporna kazen v 
trajanju do 3 let, za kaznivo dejanj ropa v kvalificirani obliki – tj. združba več oseb, 
velika vrednost ukradene stvari – pa v trajanju od 3 do 15 let zapora.  

  

--------------------------------------------------------------- 

 

Preiskano kaznivo dejanje oboroženega ropa zlatarne  v Novi Gorici 

 

Policisti PU Nova Gorica so bili 25. januarja 2011 obveščeni o ropu zlatarne v 
središču Nove Gorice. Po dosedanjih ugotovitvah sta bila storilca dva moška, ki sta 
prišla v zlatarno oborožena s pištolo, visoka med 175 in 180 cm in oblečena v 
vojaško maskirno jakno, drugi pa v jakno temnejše barve.  

 

Roparja sta se s kraja kaznivega dejanja odpeljala s črnim skuterjem z italijanskimi 
registrskimi številkami v smeri Solkana in s seboj odnesla torbo z nakitom. Med 
begom sta izgubila večjo platneno torbo v kateri je bil pretežni del pred tem 
odvzetega plena v vrednosti več deset tisoč evrov. Policisti so kasneje nedaleč stran 
izsledili tudi skuter, ki sta ga storilca uporabila pri oboroženem ropu. 

 

Takoj po storjenem kaznivem dejanju so policisti in kriminalisti SKP PU Nova Gorica 
v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi pričeli z zbiranjem obvestil. Prav tako 
so po prepustitvi dežurnega preiskovalnega sodnika opravili temeljite oglede kraja 
oboroženega ropa, kraja najdbe vozila in samega skuterja. Sočasno so potekale tudi 
druge aktivnosti in preverjanje informacij ter zbiranje dokazov.  

 

V nadaljevanju je bilo v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi ugotovljeno, da 
je bil skuter neposredno pred ropom ukraden italijanskemu državljanu v italijanski 
Gorici.  

 

Obenem so se kriminalisti povezali tudi s kriminalisti sosednjih policijskih uprav, 
katero sodelovanje je bilo intenzivnejše po ropu zlatarne v Kopru. 

 

31. januarja 2011, po prijetju dveh moških na območju Kopra in opravljenih določenih 
preiskovalnih dejanjih ter opravljenih analizah, pa so kriminalisti SKP PU Nova 
Gorica uspeli sume utemeljiti ter zbrati dovolj dokazov, da je dejanje oboroženega 
ropa zlatarne v Novi Gorici storil 31-letni državljan Italije, sicer povratnik in storilec 
različnih kaznivih dejanj. Obenem je bilo ugotovljeno, da je navedeni tudi konec leta 
2009 izvršil dejanje poskusa vloma v Novi Gorici skupaj še z enim sostorilcem. 

 

SKP PU Nova Gorica je o tem sprotno obveščala državno tožilstvo v Kopru in Novi 
Gorici ter zoper tega državljana Italije na podlagi ugotovljenih dokazov na Okrožno 
državno tožilstvo v Novi Gorici podala kazensko ovadbo.  


