
ZASEG 98 TON PREDHODNIH SESTAVIN ZA PROIZVODNJO PREPOVEDANE DROGE 
HEROIN – NOVINARSKA KONFERENCA, 3. 7. 2008 

 
V juniju so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, Sektorja kriminalistične 
policije PU Celje in Uprave kriminalistične policije GPU v sodelovanju in na podlagi usmeritev 
Vrhovnega državnega tožilstva RS, Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega 
kriminala in Okrožnega državnega tožilstva iz Celja zaključili več mesecev trajajočo 
kriminalistično operacijo, ki se je vodila zoper mednarodno kriminalno združbo tihotapcev 
predhodne sestavine – anhidrida ocetne kisline namenjenega za proizvodnjo prepovedane 
droge heroin.  
 
Predhodne sestavine so kemikalije, ki so ključnega pomena za proizvodnjo prepovedanih 
drog. Zasežena predhodna sestavina (anhidrid ocetna kislina) se uporablja kot reagent pri 
izdelavi heroina iz morfina in je v skladu z Uredbo (ES) št. 273/2004 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. 2. 2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah razvrščena kot 
predhodna sestavina za prepovedane droge. 
 
Navedena kriminalistična operacija je bila nadaljevanje izvedenih zasegov 12.980 kg 
anhidrid ocetne kisline v Turčiji in 6.400 kg v Sloveniji, o čemer je bila javnost že obveščena 
na novinarski konferenci junija 2007.  
 
V kriminalistični operaciji, v kateri je slovenska policija sodelovala s policijami držav iz 
Nemčije, Avstrije, Ukrajine, Madžarske, Bolgarije, Romunije, Turčije, Srbije in Češke, je 
kriminalistična policija v Sloveniji zasegla skupno 98 ton navedene predhodne sestavine, in 
sicer je SKP PU Maribor zasegel 78 ton in SKP PU Celje 20 ton. V Sloveniji in Turčiji je 
zaradi sodelovanja in organiziranja tihotapstva priprtih sedem oseb in sicer štirje slovenski 
državljani in trije turški državljani.  
 
Pridobljeni operativni podatki s katerimi razpolagamo kažejo, da je glavni organizator 65-letni 
slovenski državljan v letih od 2004 do 2008 od češkega podjetja izvedel nakup vsaj 366 ton 
anhidrid ocetne kisline, katera bi po ocenah strokovnjakov služila za predelavo do 147 ton 
izredno čistega heroina. Glede na to, da takšen čist heroin ni primeren za ulično prodajo, 
ampak ga prodajalci redčijo, bi iz te količine za ulično prodajo pridelali vsaj 438 ton heroina, 
za katerega bi iztržili na ilegalnem trgu prepovedanih drog najmanj 6,57 milijarde €.  
 
Navedena količina zasežene predhodne sestavine, ki jo je slovenska kriminalistična policija 
zasegla na območju Slovenije, predstavlja rekordno količino tako v svetovnem merilu, kakor 
tudi glede na količino zasežene snovi v posamezni državi. Po podatkih Združenih narodov 
(UN) in njenega Mednarodnega odbora za droge (INCB – International Narcotics Control 
Board) so bile na svetu zasežene naslednje količine anhidrida ocetne kisline: V letu 2003 je 
bilo zaseženo 69.197 kg, v letu 2004 = 79.469 kg, v letu 2005 = 22.377 kg, v letu 2006 = 
26.600 kg, v letu 2007 = cca 31.000 kg (od tega 19.000 kg na podlagi informacij in dela 
slovenske kriminalistične policije). Glede na navedene številke, ki prikazujejo zasege 
anhidrida ocetne kisline v svetovnem merilu je torej nesporno, da ima zaseg predhodne 
sestavine, ki je bila zasežena mednarodni kriminalni združbi, tudi v svetu izredno velik 
pomen v boju zoper proizvajalce prepovedane droge.  
 
Kot zanimivost lahko omenimo tudi podatke Urada za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje iz 
katerih izhaja, da je legalen uvoz oz. promet te predhodne sestavine v Sloveniji v letu 2006 
znašal 124 l in v letu 2007 113 l.  
 
Ravnanje osumljenih oseb je inkriminirano v Kazenskem Zakoniku kot kaznivo dejanje 
Neupravičene proizvodnje in promet z mamili po 196. členu, ki v III. odstavku določa, da se z 
zaporom od šestih mesecev do petih let kaznuje, kdor brez pooblastila izdeluje, nabavlja, 



ima ali daje v uporabo opremo, material ali predhodne sestavine, za katere ve, da so 
namenjene za proizvodnjo mamil. 
KRIMINALISTIČNA PREISKAVA SKP PU MARIBOR 
 
Junija 2007 so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor v sodelovanju in z 
usmeritvami s strani Vrhovnega državnega tožilstva, Skupine državnih tožilcev za pregon 
organiziranega kriminala prijeli del mednarodne skupine, katera je tihotapila anhidrid ocetno 
kislino iz Evrope v Turčijo.  
 
Pri tem sta bila na območju Slovenije prijeta 40-letni moški iz Celja in 45-letni moški iz 
Maribora, ki sta bila utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja neupravičene 
proizvodnje in prometa z mamili po členu 196/III Kazenskega zakonika, ker sta skupaj s 48-
letnim moškim iz Maribora delovala pri izvršitvi kaznivega dejanja na ta način, da sta brez 
pooblastila imela predhodno sestavino, za katero sta vedela, da je namenjena za proizvodnjo 
prepovedanih drog. 3. 3. 2007 sta 40-letni moški in 45-letni moški v gospodarskem poslopju 
v okolici Maribora hranila 12.960 kg predhodne sestavine, katero sta naložila na tovorno 
vozilo. Pri tem sta angažirala 48-letnega moškega iz Maribora, da je kot voznik s prirejeno 
carinsko dokumentacijo pod pretvezo, da prevaža čistilno sredstvo za steklo, s tovornim 
vozilom z naloženo predhodno sestavino odpeljal v Turčijo. 4. 4. 2007 je bil 48-letni moški iz 
Maribora, skupaj s še tremi sodelavci v Turčiji prijet z 12.960 kg predhodne sestavine.  
 
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so opravili več hišnih preiskav na 
območju PU Maribor, kjer so zasegli še dodatnih 6.400 kg predhodne sestavine.  
 
Na podlagi zbranih obvestil so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor  25. 6. 
2007 v Jezercah pri Šmartnem zasegli še 660 litrov anhidrid ocetne kisline, katere je bil 
lastnik 40-letni moški iz Celja.  
 
Kriminalisti so nadaljevali z zbiranjem obvestil in 31. 1. 2008 na Muljavi pri Ivančni Gorici 
zasegli 60 ton anhidrid ocetne kisline, katere lastnik je bil 65-letni moški iz Ljubljane.  
 
6. 3. 2008 je bilo na parkirnem prostoru za tovorna vozila v Mariboru najdena tovorna 
prikolica, na kateri je bilo naloženo 12 ton anhidrid ocetne kisline. Lastnik tovorne prikolice, 
45-letni moški iz Maribora, je že bil ovaden zaradi storitve kaznivega dejanja, ko je pomagal 
natovarjati 12.960 kg anhidrid ocetne kisline na tovorno vozilo, katero je nato tovor pripeljalo 
v Turčijo. Zoper njega je bila podana nova kazenska ovadba zaradi storitve kaznivega 
dejanja po členu 196/III Kazenskega zakonika.  
 
Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 65-letni moški organiziral nakup in prevoz 
anhidrid ocetne kisline iz Češke v R Slovenijo. Na območju R Slovenije je urejal več skladišč, 
kjer je bila anhidrid ocetna kislina hranjena do organiziranja prevozov v smeri Turčije.  
 
17. 6. 2008 je bila 65-letnem moškemu odvzeta prostost in je bil 18. 6. 2008 priveden k 
dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, kateri je zanj odredil 
pripor.  
 
 



KRIMINALISTIČNA PREISKAVA SKP PU CELJE 
 
Kriminalisti Policijske uprave Celje so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo in 
kriminalisti Policijske uprave Maribor ter z mednarodnim sodelovanjem 18. 6. 2008 zaključili 
obsežno preiskavo v zvezi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 
čl. 196/III Kazenskega zakonika.  
 
V okviru preiskave so bile ovadene tri osebe, in sicer 2 državljana RS (65-letnik iz Ljubljane 
in 28-letni Ptujčan) ter državljan Ukrajine. 
 
Sektor kriminalistične policije PU Celje je s preiskavo v zvezi sumov zgoraj omenjenih 
kaznivih dejanj pričel februarja 2008, pri čemer so bili zbrani dokazi, da je mednarodna 
kriminalna združba izvršila kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 
čl. 196/III Kazenskega zakonika. Osumljeni so v novembru leta 2007 na Češkem kupili in v 
Slovenijo pripeljali 20.900 l anhidrid ocetne kisline. Do 21. 2. 2008, ko je bila omenjena 
predhodna sestavina zasežena, je bila le-ta skladiščena, v večji količini že prelita iz večjih 
posod volumna 1000 litrov v 5-litrske plastenke in preskladiščena v kraj na območju UE 
Šmarje, kjer bi se pretakanje nadaljevalo, vse do prevoza v države z ilegalnimi laboratoriji za 
proizvodnjo heroina. Pri tem nihče od osumljencev ni podal vloge za pridobitev registracije za 
promet z anhidridom ocetne kisline.  
 
Člani kriminalne združbe so pri izvrševanju kaznivega dejanja naslednjo vlogo: 
 
• 65-letnik iz Ljubljane je pridobil drž. Ukrajine, da je kupil podjetje v RS, 29. 11. 2007 

preko podjetja naročil in plačal 20.900 l anhidrid ocetne kisline češkemu podjetju; 
poskrbel za dokumentacijo, ki jo je zahtevalo češko podjetje, (izjava kupca o namenu 
uporabe snovi, overjen račun); poskrbel za prevoz v RS preko svojega podjetja, ki ga je 
opravil njegov zaposleni. S pomočjo 28-letni Ptujčana je v mesecu decembru 2007 uredil 
skladiščenje na območju PU Celje, kamor je bila kislina pripeljana ter nato pripravljena za 
nadaljnjo pretakanje in pripravo za odvoz z namenom proizvodnje heroina. 

• Državljan Ukrajine je po naročilu osebe iz Ljubljane za uvoz anhidrid ocetne kisline kupil 
slovensko podjetje; se zaradi zakrivanja sledi v pravnem prometu predstavljal s prirejenim 
potnim listom in 29. 11. 2007 skupaj z njim naročil 20.900 l anhidrid ocetne kisline.  

• 28-letni Ptujčan je navezal kontakt z neznanimi sostorilci, ki so kontaktirali osebo iz 
Ljubljane in drž. Ukrajine, uredil skladiščenje 20.900 l anhidrid ocetne kisline v Celju, 
nabavil potrebno embalažo v enem izmed slovenskih podjetij ter s svojimi zaposlenimi s 
pomočjo črpalke organiziral pretakanje snovi v 5-litrske plastenke, ter poskrbel za lažno 
etiketiranje embalaže že prečrpane anhidrid ocetne kisline; uredil prevoz iz skladišča v 
Celju v skladišče na območju UE Šmarje.  

 
21. 2. 2008 so kriminalisti SKP PU Celje na podlagi pisne odredbe Okrožnega sodišča v 
Celju opravili hišno preiskavo na območju PU Celje in pri tem zasegli: 
 
• 696 kartonastih embalaž s po štirimi napolnjenimi plastenkami volumna 5 l v vsaki 

embalaži (skupno 13.920 litrov), z vsebino prozorne tekočine, za katero je bilo s 
preliminarnim testom ugotovljeno, da gre za anhidrid ocetno kislino.  

• 320 kosov praznih 5 l plastenk, večje število nalepk za označbo blaga, črpalko za 
pretakanje kot tudi potrebno zaščitno opremo za pretakanje snovi (plinske maske, 
rokavice, dodatni filtri za plinske maske itd). Kartonske embalaže so bile na lesenih 
paletah ovite s tanko PVC folijo ter opremljene z nalepko »Frosch Pflege Weichspuler« 
kar označuje splošno blago (mehčalec za pranje), ki ni podvrženo nadzoru in je kot tako 
že bilo pripravljeno za natovarjanje in odvoz. 

• 24 kartonskih embalaž s po petimi napolnjenimi plastenkami volumna 5 l v vsaki 
embalaži (skupno 480 litrov), z vsebino tekočine rumene barve, za katero se je s 
preliminarnim testom izkazalo, da je dejansko pralna tekočina. Slednja bi služila za 



zavajanje carinskih ali policijskih organov pri morebitni kontroli v času prevoza snovi. 
Zasežene so bile tudi prazne plastenke v še originalnih PVC embalažah.  

 
Pri preiskavi prikolice je bilo zaseženih šest polnih velikih posod volumna 1000 l ter črpalka 
za prečrpavanje. Tudi v tem primeru sta tehnična izvedenca s preliminarnim testom 
ugotovila, da so posode napolnjene z anhidrid ocetno kislino (skupno 6000 litrov).  
 
Pri hišni preiskavi so bile zasežene listine, iz katerih je razvidno, da je češko podjetje 29. 11. 
2007 dostavilo anhidrid ocetno kislino slovenskemu podjetju. Ugotovljeno je bilo, da je lastnik 
omenjenega podjetja državljan Ukrajine, ki pa je v Sloveniji lastnik še dveh prevozniških 
podjetij.  
 
V nadaljevanju je bilo preko mednarodnega policijskega sodelovanja ugotovljeno, da je bila 
navedenemu ukrajinskemu državljanu odvzeta prostost v Nemčiji, kjer se trenutno nahaja v 
zaporu. Nemški varnostni organi so ob prijetju navedenega ugotovili, da se predstavlja s 
ponarejenim vozniškim dovoljenjem in da uporablja več vzdevkov (aliasov). 
 
Od čeških varnostnih organov je bila pridobljena dokumentacija, ki je potrjevala prodajo 
20.900 kg anhidrid ocetne kisline, ki je bila pakirana v 19 posodah, za ceno 29.716,00 EUR z 
dne 29. 11. 2007 ter da je bil prevoz opravljen preko slovenskega podjetja.  
 


