
 
Uspešno zaključena kriminalistična preiskava premoženjskih kaznivih dejanj – prijeti 

člani hudodelske združbe 
 

- informacija z novinarske konference PU Maribor in GPU (18. 5. 2010) - 
 

 
Kriminalisti Policijske uprave Maribor so 11. maja 2010, v sodelovanju s kriminalisti policijskih 
uprav Celje, Ljubljana, Kranj, Postojna, Nova Gorica, Novo mesto in Koper ter kriminalisti 
Uprave kriminalistične policije ter pripadniki Specialne enote in Letalske policijske enote, po 
večmesečni preiskavi, ki se je začela februarja 2010, prijeli člane hudodelske združbe, ki je 
v Sloveniji izvrševala premoženjska kazniva dejanja, predvsem vlome.  
 
V hudodelski združbi je delovalo najmanj osem oseb, ki so intenzivno izvrševale premoženjska 
kazniva dejanja na območju celotne države. Vseh osem članov združbe so kriminalisti 
pridržali, štiri so 12. maja 2010 privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, 
ki je po zaslišanju zoper dva od njih odredil pripor.  
 
Kriminalisti so opravili 11 hišnih preiskav in zasegli predmete, ki so jih osumljeni uporabljali za 
izvrševanje kaznivih dejanj, in več različnih predmetov, katerih izvor še ugotavljajo. Opravili so 
tudi več preiskav vozil, ki so bila uporabljena za izvrševanje kaznivih dejanj. V zaključni akciji je 
sodelovalo več kot 50 kriminalistov in policistov.  
 
Hudodelska združba je vlamljala predvsem v bencinske servise, trgovine, tudi večje 
trgovske centre in skladišča z računalniško opremo in orodjem ter v skladišča in trgovine 
nekdanjih brezcarinskih prodajaln na mejnih prehodih z Avstrijo in Italijo. Odtujevali so zlasti 
cigarete, računalnike in motorne žage.  
 
Trije osumljenci naj bi sredi marca vlomili v skladišče večjega trgovskega centra na 
območju Policijske uprave Postojna, od koder so nameravali odtujiti večjo količino cigaret. Pri 
tem jih je zalotil varnostnik, ki je v samoobrambi uporabil tudi službeno strelno orožje - 
opozorilni strel, saj ga je napadel eden od storilcev, da bi zadržal ukradene predmete.  
 
Vloge članov hudodelske združbe so bile jasno razdeljene. Vodja je vodil združbo in tudi sam 
izvrševal kazniva dejanja. Drugi člani so na različne načine sodelovali pri kaznivih dejanjih, 
vključno z vnaprej dogovorjenim odkupovanjem odtujenih predmetov.        
 
Zoper člane te združbe so kriminalisti do sedaj podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega 
suma storitve: 
• kaznivega dejanja hudodelskega združevanja (I. in II. odstavek 294. člena Kazenskega 

zakonika); 
• kaznivega dejanja roparske tatvine (I. odst. 207. člena KZ); 
• sedem kaznivih dejanj velikih tatvin (po I. odst. 205. člena KZ) in 
• kaznivega dejanja tatvine (I. odst. 204. člena KZ).  
 
Skupna protipravno pridobljena premoženjska korist in škoda, povzročena z opisanimi kaznivimi 
dejanji, znaša po oceni policije več kot 200.000 evrov.  
 



Kriminalisti in policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve še najmanj 
devetnajstih tovrstnih kaznivih dejanj, za katera bodo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru 
podali poročila v dopolnitev kazenskih ovadb. 
 
Za obravnavana kazniva dejanja so zagrožene zaporne kazni, in sicer:  
 

• za tatvino (po I. odstavku 204. člena KZ-1) do treh let; 
• za veliko tatvino (po I. odstavku 205. člena KZ-1) do petih let; 
• za roparsko tatvino (po I. odstavku 207. člena KZ-1) od enega do desetih let in  
• za hudodelsko združevanje po I. odstavku 294. člena KZ-1 od treh mesecev do petih let, 

za II. odstavek istega člena pa od šestih mesecev do osmih let.    
 
 
 
 

  
 


	  

