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V Sloveniji je področje preprečevanja in omejevanja zlorabe prepovedanih drog že dalj časa 
med prednostnimi cilji dela policije.  
 
Tako smo samo v letu 2009 obravnavali za okoli 40 % več kaznivih dejanj s tega področja kot v 
preteklih letih. To jasno kaže na pomembnost tega področja, saj je uspeh odvisen pretežno od 
lastne dejavnosti policije. Zaradi globalizacije kriminalitete v zadnjih letih je zahtevnejše preiskave 
praktično nemogoče uspešno izvajati brez mednarodnega sodelovanja s tujimi varnostnimi organi. 
Zlasti ker mobilnost storilcev, povečane možnosti elektronske komunikacije in pretok finančnih 
tokov kriminalnim združbam omogočajo čedalje intenzivnejše delovanje, tako znotraj Evrope kot 
tudi zunaj nje. 
  
Tudi v svetovnem merilu se problematika prepovedanih drog intenzivira, saj svetovne analize 
kažejo na to, da je zaslužek s trgovino s prepovedanimi drogami že na drugem mestu, takoj za 
trgovino z nafto. Zaradi migracijskih tokov, povečanega nadzora nad določenimi pristanišči in 
zaradi vpliva povezovanja kriminalnih združb so se bistveno spremenile tudi poti, po kateri 
potuje droga v evropski prostor (predvsem kokain). Tako so se klasične poti iz Južne Amerike z 
ladijskim prometom v pristanišča severne Evrope preusmerile na področje severozahodne Afrike, 
od tam z morskim prometom na jug Evrope ali do Španije in nato s kopenskim prometom v države 
zahodne Evrope. Pri tem so svojo priložnost našle tudi kriminalne združbe z Balkana, ki so 
vzpostavile neposredne povezave z Južno Ameriko in prevzele »grosistično» oskrbo zahodne 
Evrope.  
 
 

*** 
 
 
V opisano področje trgovine je s svojim delovanjem posegla tudi pravkar prijeta kriminalna 
združba, ki je s pomočjo drugih kriminalnih združb z območja Balkana in v Evropi razširila svojo 
dejavnost po svetu. Posledica velikih količin pretihotapljene droge so tudi ogromni zaslužki in 
sistem pranja denarja z vlaganjem v legalne dejavnosti in nepremičnine. Tudi v primeru prijetja 
omenjene združbe je potekala in še ni končana finančna preiskava protipravno pridobljene 
premoženjske koristi (ugotavljanje finančnih tokov in odkrivanje že legaliziranega premoženja).  
 
V zvezi s prijetjem omenjene združbe lahko potrdimo, da gre za enega večjih uspehov 
slovenske policije na področju boja proti trgovini z ilegalnimi drogami, saj odkrita združba 
predstavlja vrh v hierarhiji kriminalnih struktur na tem področju kriminala, poleg tega ustreza vsem 
kriterijem organizirane kriminalne združbe (hierarhična ureditev, mednarodni vidik delovanja, 
pranje denarja, uporaba nasilja …). Pri preiskavi je treba posebej poudariti zelo dobro 
sodelovanje med organi odkrivanja, pregona in pravosodnimi organi različnih držav, z 
različnimi policijskimi in sodnimi sistemi. 
 
V zaključni akciji 25. maja 2010, po skoraj dveletni mednarodni kriminalistični preiskavi 
kriminalne združbe, ki je organizirala ilegalne transporte kokaina iz Južne Amerike v Evropo, smo  
prijeli 15 članov mednarodne kriminalne združbe, ki na hierarhični lestvici te združbe zasedajo 
zelo visoka mesta. Izvedli smo večje število hišnih preiskav na širšem območju Slovenije, pri 
čemer so sodelovali policisti in kriminalisti treh policijskih uprav.   
 
Kriminalistično preiskavo je začela in vodila slovenska kriminalistična policija, katere delo je 
usmerjala Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem 
državnem tožilstvu RS.  
 



  
 

V preiskavi smo neposredno sodelovali z več tujimi varnostnimi organi, predvsem z 
varnostnimi organi Srbije, Italije, Urugvaja, Argentine, Hrvaške, Češke in ZDA. Ravno 
slednje, torej t. i. mednarodno policijsko sodelovanje je bilo izredno pomembno za pridobivanje 
dokaznih materialov za izvedbo kazenskega postopka. Ključnega pomena pri tem je bilo 
neposredno sodelovanje s predstavniki srbskih varnostnih in pravosodnih organov ter predstavniki 
oz. agenti ameriške Agencije za boj proti drogam. Mednarodno sodelovanje je po naših ocenah 
potekalo izredno korektno, strokovno in na zelo visoki ravni. Glede na način dela, ki so ga imeli 
člani kriminalne združbe, je bila namreč nujna sprotna izmenjava informacij in neposredni 
takojšnji pristop k realizaciji dogovorjenih in načrtovanih nalog. Ravno spoštovanje teh načel, torej 
načela hitrosti ter zakonitega in strokovnega dela, je privedlo k uspehu policij vseh vpletenih držav. 
 
 
Glede namigovanj nekaterih slovenskih medijev je treba poudariti naslednje: 
 

 kriminalistično preiskavo v okviru predkazenskega postopka je začela, jo vodila in po 
našem mnenju uspešno zaključila slovenska kriminalistična policija, 
 t. i. kriminalistične operacije ni narekovala ameriška Agencije za boj proti drogam, 
 predkazenskega postopka ni vodila Slovenska obveščevalno varnostna agencija (SOVA),  
 predkazenski postopek je korektno in strokovno usmerjala Skupina državnih tožilcev za 

pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu RS.         
 
 
 

*** 
 

 
Kljub temu, da je ta veja mednarodne kriminalne združbe delovala iz Slovenije, pa na 
območju Slovenije ne obravnavamo povečanja števila zasegov kokaina. Količina zaseženega 
kokaina v notranjosti države je že vrsto let konstantna. Večje količine te prepovedane droge pa 
smo zasegli predvsem na vstopnih mejah v Slovenijo (na državni meji s Hrvaško in v Luki Koper), 
in sicer v letih 2004, 2007 in 2008.      
 
 

PREPOVEDANA DROGA Enota  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
KOKAIN kg 106,69 2,14 4,67 41,749 90,747 2,867 

 
 
Načinov tihotapljenja prepovedane droge, ki jih je obravnavala slovenska kriminalistična 
policija, je več, in sicer smo poleg klasičnega tihotapljenja paketov kokaina obravnavali tudi 
primere tihotapljenega kokaina, ko je bil npr. raztopljen v oljni raztopini s hidravličnim oljem ali v 
alkoholnih pijačah. Prav tako smo obravnavali primer, ko je bil kokain primešan fugirni masi za 
keramične ploščice. V vseh teh primerih je kokain pripotoval iz Južne Amerike. Načinov 
tihotapljenja vseh vrst prepovedanih drog, ki včasih celo presegajo človeško domišljijo, je torej 
izredno veliko. V tem okviru, torej v okviru mednarodnega policijskega in tudi carinskega 
sodelovanja se države o ugotovljenih načinih tihotapljenja prepovedanih drog sproti obveščajo, za 
kar se uporabljajo tako policijski kot tudi carinski informacijski sistemi.   
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