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USPEŠNO RAZKRITJE 
MEDNARODNO ORGANIZIRANE 

KRIMINALNE ZDRUŽBE S 
PODROČJA PREPOVEDANIH DROG 

–
NOVINARSKA KONFERENCA GENERALNE 

POLICIJSKE UPRAVE IN POLICIJSKE 
UPRAVE LJUBLJANA, 4.7.2007

Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana je v 
sodelovanju z Upravo kriminalistične policije Generalne 
policijske uprave, italijanskimi, švicarskimi, švedskimi in 
avstrijskimi varnostnimi organi v času od avgusta lani do 
konca letošnjega junija z uporabo klasičnih metod 
policijskega dela ter z uporabo prikritih metod in ukrepov 
zbiral obvestila o kriminalni aktivnosti mednarodne 
organizirane kriminalne združbe, katera se je na območju 
Slovenije, Italije, Srbije (Kosova) in Švice profesionalno in 
načrtno ukvarjala z organiziranjem, pripravljanjem in 
izvrševanjem kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo in 
tihotapstvom prepovedanih drog.

Kriminalisti so ugotovili, da so osumljeni kot organizatorji 
s pomočjo kurirjev in njihovih vozil iz območja Kosova in 
Slovenije tihotapili večje količine prepovedane droge 
heroin v države evropske skupnosti. Heroin so kurirji po 
naročilu članov kriminalne združbe največkrat tihotapili v 
rezervoarjih za gorivo z območja Kosova v Slovenijo. Del 
pretihotapljenega heroina je bil nato izločen, ker je bil 
namenjen slovenskemu trgu, ostalo pa so tihotapili v 
druge države EU in Švico.

V času preiskave je bilo v sodelovanju s tujimi varnostnimi 
organi različnih evropskih držav zaseženih 90,5 kilogramov 
prepovedane droge heroin. 

V okviru mednarodno organizirane združbe je delovalo 
štirinajst oseb. To so:

- 37, 33 in 23 letni državljani Slovenije, 
- 33 letni državljan Makedonije, 
- 34 letni državljan Bosne in Hercegovine, 
- 34 in 31 letna državljana Slovenije po rodu 
iz Bosne in Hercegovine, 

- 32, 31, 24 in 29 letni državljani Srbije, 
- tri še neidentificirane osebe. 

Dne 29.06.2007 so kriminalisti SKP PU Ljubljana v 
sodelovanju z UKP GPU, GPU Specialno enoto policije, 
Posebno policijsko enoto PU Ljubljana, PU Novo mesto, PU 
Kranj in PU Postojna, izvedli 9 preiskav stanovanj in drugih 
prostorov pri 9 osumljencih. Zoper osem osumljenih so 
odredili 48-urno policijsko pridržanje. Pri hišnih preiskavah so 
zasegli približno 6.000 g prepovedane droge heroin 
(namenjena prodaji slovenskim uživalcem in 
preprodajalcem), več različnih nabojev, pištolo in več mobilni 
telefonov. 

Kriminalisti SKP PU Ljubljana so dne 30.06.2007 na 
Vrhovno državno tožilstvo, Skupino državnih tožilcev 
za pregon organiziranega kriminala, podali kazensko 
ovadbo zoper 14 oseb za 10 kaznivih dejanj 
Neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 
členu 196/I in II KZ. K preiskovalnemu sodniku 
Okrožnega sodišča v Ljubljani so privedli osem 
osumljencev, zoper vse je preiskovalni sodnik nato 
odredil pripor.
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ZASEGI PREPOVEDANE DROGE HEROIN:

30.8.2006 Pescara, Italija zaseženo 12.784g heroina
prijet en kurir

14.12.2006 Obrežje, Slovenija zaseženo 9.920g heroina
prijet en kurir

11.12.2006 Diepoldsau, Švica zaseženo 10.171g heroina
prijet en kurir

13.1.2007 Diepoldsau, Švica zaseženo 14.722g heroina
prijet en kurir

13.2.2007 Tolmezzo, Italija zaseženo 16.500g heroina
prijeta dva kurirja

12.3.2007 Pescara, Italija zaseženo 9.897g heroina
prijet en kurir

21.6.2007 Firenze, Italija zaseženo 10.500g heroina
prijet en kurir

29.6.2007 Ljubljana zaseženo 6.000g heroina
prijetih osem članov združbe

Prepovedana droga heroin, ki je bila zasežena v tujini in v Sloveniji, torej skupaj 
približno 90,5 kg, je bila na črnem trgu vredna cca. 1.564.000 EUR. Cena kilograma 
prepovedane droge heroin na »črnem trgu« dosega približno 17.000 EUR, vrednost 
enega grama heroina pri ulični preprodaji dosega vrednost približno 30 EUR.

ZASEGI PREPOVEDANE DROGE HEROIN:

Zaseg heroina v Diepoldsau-u, Švica, 11.12.2006, prijet je bil kurir
Skrivališča 
zavojev s 
heroinom v 
vozilu
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Skrivališča 
zavojev s 
heroinom v 
vozilu

Zaseženi zavoji s heroinom

V primeru sta bila 
uporabljena dva načina 
pakiranja heroina

Zaseg heroina na MMP Obrežje dne 14.12.2006, 
prijet je bil kurir

MMP OBREŽJE
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Skrivališče zavojev s heroinom v rezervoarju za gorivo Skrivališče zavojev s heroinom v rezervoarju za gorivo

Skrivališče zavojev s heroinom v rezervoarju za gorivo Zaseženi zavoji s heroinom

zaščita zavojev s heroinom 
zaradi dieselskega goriva v 
rezervoarju
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Zaseg heroina v Diepoldsau-u, Švica, 13.1.2007, prijet je bil kurir, po 
zbranih podatkih je bila zasežena prepovedana droga namenjena v Zurich

Zavoji s heroinom, najdeni 
v rezervoarju za gorivo

Zavoji s heroinom, najdeni 
v rezervoarju za gorivo

Zavoji s heroinom, najdeni 
v rezervoarju za gorivo
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Zaseženi zavoji s heroinom

zaščita zavojev s heroinom 
zaradi dieselskega goriva v 
rezervoarju

Zaseg heroina v Tolmezzu, Italija, 13.2.2007, prijeti dve osebi, po 
zbranih podatkih je bila zasežena prepovedana droga namenjena v Neapelj

Zavoji s heroinom, najdeni v 
rezervoarju za gorivo

Zaseženi zavoji s heroinom
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površina za gojenje opijskega maka v Afganistanu: 

2005 = 104.000 ha                   2006 = 165.000 ha.

proizvodnja heroina v Afganistanu: 

2005 = 410 t                             2006 = 610 t

AFGANISTAN GLAVNE TIHOTAPSKE POTI HEROINA

ZASEGI HEROINA V RS OD 2002 DO 2006 V 
kg

2002 2003 2004 2005 2006

68,67

89,03

144,34
134,21

182.29


