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V letu 2010 je bilo v Sloveniji obravnavanih 1.969 kaznivih dejanj s področja prepovedanih 
drog, leto prej pa 2.331.  
 
Po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami je bilo v letu 2010 podanih 
3.321 predlogov o prekršku, leto prej pa 2.988.  
 
Policija je v letu 2010 opravila 1.535 poostrenih nadzorov in 612 hišnih preiskav, kjer so se 
iskale prepovedane droge.  
 
Količine zaseženih prepovedanih drog v letu 2010 so primerljive z letom poprej.  
 
Pri operativnem delu ugotavljamo, da se je t. i. balkanska pot geografsko premaknila 
severovzhodno, tako da poteka iz Turčije neposredno čez Bolgarijo, Romunijo in Madžarsko 
v centralno in severno Evropo. Kriminalistične preiskave na tem področju so praviloma dlje 
časa trajajoče, kompleksne in vedno pogojene z mednarodnim policijskim sodelovanjem.  
 
V letu 2010 je slovenska policija zasegla 188,76 kg konoplje, 36,25 kg heroina, 2 kg kokaina, 
več kot 8.000 tablet XTC in več kot 7.500 tablet amfetamina ter požela 9.278 konopljinih 
sadik.  
 
Omeniti moramo izrazit porast odkritih, za hidroponično gojenje konoplje posebej prirejenih 
prostorov, in sicer z 8 v letu 2009 na 41 v letu 2010. Letos smo do sedaj evidentirali še 13 
takih prostorov, v katerih smo zasegli 1.746 konopljinih sadik.  
 
Po podatkih policije je zaradi zastrupitve s prepovedanimi drogami v letu 2010 umrlo 16 
oseb, v letu 2009 je umrlo 24 oseb, prav toliko pa tudi v letu 2008.  
 
Marihuano storilci pridobivajo iz konoplje, vsebuje pa psihoaktivno snov delta-9 -
tetrahidrokanabinol, ki je bolj znana pod imenom THC. Snov vpliva na delovanje 
kanabinoidnih receptorjev, ki jih najdemo v živčnih celicah. Nekateri deli možganov imajo teh 
receptorjev več, drugi manj. Še posebej veliko jih je v predelih možganov, ki so odgovorni za 
užitek, spomin in čutno zaznavo, zato so najpogostejši kratkotrajni učinki kajenja marihuane 
izguba občutka za čas, slabša koordinacija in težje razmišljanje. Visok odmerek (predvsem 
ob uživanju hrane z marihuano) pa lahko vodi celo do halucinacij in izgube spomina. 
Marihuana (imenovana tudi kanabis) je ena najpogosteje zaužitih drog na svetu, saj naj bi jo 
po podatkih Združenih narodov redno uživali štirje odstotki ljudi na svetu.  
 
Pridelovalci konoplje z novim načinom gojenja konoplje v zaprtih prostorih, kot so kleti, 
garaže, rastlinjaki ipd., pridelujejo marihuano, ki je veliko močnejša, saj vsebuje več THC-ja. 
Ta način gojenja zahteva vrsto posebnih pogojev, ki zagotavljajo tudi do šest žetev na leto. 
Konoplja se namreč ne goji v zemlji, temveč v mešanici peska, gramoza in žaganja. 
Pridelovalci uporabljajo močna umetna svetloba in toploto ter veliko vode, ki ji dodajajo 
naravna ali kemična gnojila, ki vsebujejo cink, sulfat in manganov klorid. V takšnih pogojih 
raste konoplja veliko hitreje, hitreje tudi dozori in da tudi do desetkrat večji pridelek kot 
konoplja, gojena na prostem. Opisan način gojenja konoplje se zato imenuje hidroponično 
gojenje.  
 
Laboratorijske preiskave so pokazale, da je delež THC-ja v tako pridelani marihuani, ki ji na 
Nizozemskem pravijo tudi skunk, Nederweed ali Dutch weed, od 9- do 22-odstoten, v obliki 
praška iz vršičkov pa lahko doseže tudi 40 %. Njeni učinki so podobni halucinogenim 
učinkom LSD. V Evropi, Kanadi in ZDA postaja nov način proizvodnje marihuane v zaprtih 
prostorih vse bolj pereč problem, saj je učinek te konoplje veliko močnejši, način njenega 
gojenja pa je tudi teže odkriti. 
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