
Odkritje prostorov za hidroponično gojenje konoplje  
 

- gradivo z novinarske konference Policijske uprave Ljubljana, Policijske uprave 
Kranj in Generalne policijske uprave (21. 3. 2011) - 

 
 
Policisti Policijske uprave Ljubljana so v letošnjem letu z operativnim delom in 
zbiranjem obvestil pridobili podatke o objektih, v katerih so osumljenci posebej 
priredili prostore za hidroponično gojenje konoplje, ki je prepovedana droga. Marca so 
izvedli več hišnih preiskav, pri katerih so odkrili prostore za gojenje »skunka«. Vse 
osumljence bodo oz. so jih kazensko ovadili zaradi suma storjenih kaznivih dejanj s 
področja prometa s prepovedanimi drogami.  
 
 

I. 
 
Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so 16. 3. 2011 na podlagi odredbe sodišča opravili 
hišno preiskavo pri 57-letnem moškem iz Ljubljane, ki je priredil dva prostora za hidroponično 
gojenje konoplje. V prvem prostoru so odkrili in zasegli 123 konopljinih rastlin, velikih od 60 
do 70 cm, in tehnične pripomočke za gojenje, v drugem pa 114 konopljinih sadik, velikih od 
10 do 20 cm, skupaj s pripomočki za gojenje. Osumljencu naj bi pri tem pomagala tudi 21-
letna ženska. Prvi prostor sta osumljenca izdelala v stanovanju, kamor sta dnevno zahajala 
in preverjala rast prepovedane droge. Drugi prostor pa je bil v garaži stanovanjske hiše, kjer 
sta prebivala. Ta prostor je bil najverjetneje namenjen samo vzgoji rastlin do določene 
velikosti, saj ni bil v celoti opremljen. Kasneje pa naj bi jih osumljenca prenesla v prvi prostor, 
kjer pa je bila vsa oprema za dokončno vzgojo teh rastlin. 57-letnemu osumljencu so policisti 
odredili pridržanje in ga skupaj s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu 
sodniku; pri tem so ovadili tudi njegovo 21-letno pomočnico.  
 
 

II. 
 
Ljubljanski kriminalisti so 15. 3. 2011 na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 
33-letnem moškem iz okolice Ljubljane, ki je v stanovanjski hiši priredil prostor za 
hidroponično gojenje konoplje. Pri tem so odkrili in zasegli 73 rastlin, velikih od 30 do 40 cm, 
za katere so ugotovili, da gre za prepovedano drogo - konopljo. Našli so tudi tehnične 
pripomočke za njihovo gojenje. Ta prostor je osumljenec uredil v spodnji etaži stanovanjske 
hiše, kjer je prebival, tako da je lahko ves čas nadzoroval rast rastlin. Po zavarovanih 
dokazih sodeč je osumljenec do sedaj opravil vsaj dve »žetvi«. Zoper njega bo podana 
kazenska ovadba na državno tožilstvo. 
 
 

III. 
 
15. 3. 2011 so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana na podlagi 
odredbe sodišča opravili tudi hišno preiskavo pri 34-letnem moškem iz Ljubljane, ki si je v 
leseni lopi ob stanovanjski hiši uredil prostor za hidroponično gojenje konoplje. Odkrili in 
zasegli so 129 konopljinih rastlin in tehnične pripomočke za njihovo gojenje. 99 rastlin je bilo 
že delno suhih, 30 rastlin pa je bilo velikih okoli 80 cm in so bile še posajene, vendar že zrele 
za »žetev«. Glede na zbrana obvestila naj bi osumljenec stanovanjsko hišo najel novembra 
lani. Zoper osumljenca je sodišče izdalo tiralico za prijetje in privedbo v zapore, ker se je 
izogibal prestajanju zaporne kazni, zato so ga policisti po opravljenih postopkih privedli v 
zapor.  
 

 



 
IV. 

 
Policisti Policijske postaje Trbovlje so 9. 3. 2011 na podlagi odredbe sodišča opravili hišno 
preiskavo pri 59-letnem moškem iz okolice Hrastnika, ki si je v lesenem poslopju uredil 
prostore za hidroponično gojenje konoplje. Pri tem so odkrili in zasegli 425 rastlin konoplje in 
tehnične pripomočke za gojenje. Osumljenec je rastline gojil v treh prostorih, in sicer je bilo v 
prvem 111 rastlin, velikih od 6 do 10 cm, v drugem je bilo 157 rastlin, velikih od 8 do 20 cm, v 
tretjem prostoru pa 157 rastlin, velikih od 40 do 70 cm. Zoper njega bodo podali kazensko 
ovadbo na pristojno državno tožilstvo. 
 
 

V. 
 
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana so 4. 3. 2011 na podlagi odredbe 
sodišča opravili hišno preiskavo pri 32-letnem moškem iz okolice Ljubljane, ki je v spodnjem 
delu stanovanjske hiše, v kateri je živel, uredil prostora za hidroponično gojenje konoplje. Pri 
preiskavi so policisti odkrili in zasegli 537 rastlin konoplje, velikih od 70 do 90 cm, in tehnične 
pripomočke za gojenje. Poleg tega so zasegli tudi različne kemijske substance, ki jih je 
osumljeni uporabljal pri gojenju. Prostora sta bila v delu stanovanjske hiše, kjer je bila včasih 
delavnica; v obeh je bila oprema za samostojno gojenje te prepovedane droge (sistemi za 
merjenje temperature, vlage, kislosti zemlje, časovna stikala za vlaženje zemlje in prižiganje 
luči, sistem za odzračevanje in vzdrževanje toplote …). Policisti so osumljencu med hišno 
preiskavo zasegli tudi večjo količino alkoholnih pijač (okoli 2.100 steklenic Ballantinesa in 
okoli 2.100 steklenic Malibuja). V zvezi s tem kriminalisti še zbirajo obvestila zaradi suma 
storitve kaznivega dejanja. Osumljenca so pridržali in ga skupaj s kazensko ovadbo privedli 
na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.  
 
 
Pri vseh zgoraj opisanih primerih so osumljenci zelo dobro uredili in opremili 
prostore, v katerih so gojili konopljo. Pri tem so uporabljali različne pripomočke, s 
katerimi so nadzorovali njeno rast ter vzdrževali toploto in vlago v prostorih. Skrbeli 
so tudi za učinkovito zračenje prostorov, ki je bilo speljano čez več filtrov, da se v 
okolici objektov ne bi zaznal vonj po tej prepovedani drogi. Pri njeni pridelavi so 
osumljenci uporabljali umetna gnojila in druge kemikalije.  
 
S posamezno odraslo rastlino gojitelj pridela približno 25 gramov posušenih delcev 
rastline, ki so primerni za nadaljnjo prodajo. Na črnem trgu se cena za kilogram 
hidroponično gojene konoplje (t. i. skunka) giba med 4.000 in 5.000 evri. V idealnih 
razmerah potrebujejo gojitelji za eno »žetev« od 3 do 4 mesece, tako da lahko na leto 
izvedejo tri »žetve« tako pridelane prepovedane droge, ob posebej idealnih pogojih pa 
je možnih celo do 6 »žetev« na leto. 
 
 

VI. 
 
Policisti Policijske postaje Jesenice so 9. 3. 2011 prejeli anonimno informacijo o sumu 
gojenja konoplje v zgradbi na območju stare jeseniške železarne. Policisti in kriminalisti so jo 
še istega dne preverili in ugotovili, da tam dejansko deluje posebej opremljen prostor za 
pridelavo konoplje. Že med samim preverjanjem te informacije so policisti opazili dva 
neznana moška, ki sta vstopila v objekt in po krajšem zadrževanju v njem izstopila na 
drugem koncu. Ugotovili so, da gre za 27- in 24-letnika iz okolice Jesenic, ter jima odvzeli 
prostost.   
 



Nato so pridobili odredbo preiskovalnega sodnika, na podlagi katere so še istega dne 
preiskali tako prostore, ki sta jih imela moška v najemu, kot stanovanjsko hišo na naslovu, 
kjer sta prebivala. Med preiskavo najetih prostorov so policisti našli in zasegli različno 
opremo: gnojila, minerale za rast, vitamine, kocke iz kokosovih vlaken, škropilnice,  
namakalni sistem, vodovodne cevi,  črno vrečo s posušenimi deli konoplje in 105 različno 
velikih konopljinih rastlin. Prostor je bil dobro opremljen, saj je imel pravilno postavljene 
odvode in dovode zraka ter z ustrezno tehnologijo uravnavano svetlobo in toploto (časovna 
stikala). Osumljenca so jeseniški policisti kazensko ovadili na ODT Kranj.  
  
 

VII. 
 
Policisti Policijske postaje Bled so v začetku leta 2011 pridobili informacijo, da 59-letni 
občan iz okolice Bohinja doma goji konopljo. Informacijo so preverili in marca pridobili 
odredbo preiskovalnega sodnika, na podlagi katere so 15. 3. 2011 preiskali njegovo 
stanovanjsko hišo in pripadajoče objekte. Pri tem so v kleti stanovanjskega objekta odkrili in 
zasegli 40 sadik konoplje, velike od 30 do 40 cm, in pripadajočo opremo, kot so luči, 
ventilatorje, dušilke, prezračevalne cevi, termostate, gnojila … Poleg tega so med preiskavo 
stanovanjske hiše našli tudi ročno bombo M75. V zgornjem delu gospodarskega objekta 
poleg stanovanjske hiše pa so našli in zasegli še 27 konopljinih sadik, velikih od 10 do 20 
cm, in štiri sadike, visoke 120 cm, s pripadajočo opremo. Zaradi gojenja konoplje in posesti 
prepovedanega vojaškega orožja so blejski policisti zoper 59-letnika podali kazensko ovadbo 
na ODT Kranj.   
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