
Kriminalisti čna preiskava Policijske uprave Koper  
 
Že v letu 2011 so koprski kriminalisti začeli s kriminalistično preiskavo zoper 23-letnega Postojnčana, 
za katerega je bilo ugotovljeno, da skrbi za dobavo in distribucijo heroina ter kokaina na območju 
Postojne. Z izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov sp potrdili, da je bil 23-letnik odgovoren za 
povečano ponudbo heroina, kokaina in konoplje na območju Postojne ter da je nabavljal prepovedane 
droge na območju Ljubljane, in sicer od 26-letnega Ljubljančana. Pomoč pri preprodaji prepovedanih 
drog je 23-letnemu Postojnčanu nudil 25-letni Postojnčan, ki je za njegov račun preprodajal droge.  
 
S spremljanjem dejavnosti dobavitelja prepovedanih drog, tj. 26-letnega Ljubljančana, so policisti in 
kriminalisti ugotovili, da je 26-letnik dobavljal prepovedane droge tudi na območje Nove Gorice 
svojemu razpečevalcu, tj. 35-letnemu Novogoričanu, ter kupcem, ki so v Ljubljano zahajali iz Avstrije. 
Ugotovljeno je bilo, da so slednji preprodajali heroin po ceni med 40 in 50 evrov za gram, medtem ko 
so kokain prodajali po ceni med 80 in 90 evrov za gram.  
 
Med kriminalistično preiskavo so koprski kriminalisti zoper 4 osumljence zbrali dokaze za 
utemeljitev suma storitve skupno 14 kaznivih dejanj  Neupravičene proizvodnje in prometa s 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog 
po 186. členu KZ-1.  
 
V kriminalisti čni preiskavi je bilo neposredno po preprodaji drog zaseženih okrog 200 gramov 
heroina, 15 gramov kokaina ter nekaj gramov konoplj e. 25 gramov heroina so zasegli tudi 
avstrijski varnostni organi,  in sicer njihovima državljanoma, neposredno po nakupu droge od 
osumljenca z območja Ljubljane, ko so dva kupca zaustavili ob vrnitvi v Avstrijo. 
 
S preprodajo zaseženih prepovedanih drog si je kriminalna združba pridobila najmanj okoli 15.000 
evrov protipravne premoženjske koristi , zagotovo pa so v tem obdobju preprodali dosti večje 
količine drog in si  pridobili tudi dosti večjo protipravno premoženjsko korist. 
 
11. 5. 2012 so koprski kriminalisti prijeli vse 4 o sumljence z obmo čja Postojne, Nove Gorice in 
Ljubljane, pri njih pa izvedli hišne preiskave.  Na hišnih preiskavah je bil zasežena še manjša 
količina prepovedanih drog, in sicer 35 gramov heroina, 7 gramov konoplje in 2 grama kokaina. Poleg 
drog pa so kriminalisti zasegli še 3 elektronske gramske tehtnice, večjo količino mobilnih telefonov ter 
skupno 10.500 evrov gotovine. Za vse zasežene predmete izhaja utemeljen sum, da so bili uporabljani 
za izvrševanje kaznivih dejanj oz. s temi kaznivimi dejanji pridobljeni.  
 
12. 5. 2012 sta bila 23-letni Postojn čan in 26-letni Ljubljan čan privedena na zaslišanje k 
preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodiš ča iz Kopra.  Zoper oba je bil odrejen sodni pripor.  
Med preiskavo je bil že v decembru 2011 odrejen sodni pripor za 37-letnega osumljenca z območja 
Šempetra pri Novi Gorici, ki je bil prijet po nakupu skoraj 100 gramov heroina od 26-letnega 
Ljubljančana. Slednji je bil že pravnomočno obsojen za storjeno kaznivo dejanje na skupno leto in pol 
zaporne kazni, ki jo prestaja v Zavodu za prestajanje kazni zapora v Kopru.  
 
V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je preiskovana kriminalna združba s prepovedanimi drogami 
zalagala številne odvisnike in preprodajalce predvs em iz obmo čja Postojna, Pivke, Ilirske 
Bistrice, Idrije ter Ajdovš čine.  
 
Kriminalistično preiskavo je do zaključka le-te usmerjalo Okrožno državno tožilstvo iz Kopra. Kazenski 
zakonik za kaznivo dejanje Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog po 186. členu KZ-1 
predvideva zaporno kazen v trajanju od 1 do 10 let. 
 
Koprski kriminalisti so aktivno sodelovali tudi v kriminalistični preiskavi, vodeni s strani gorenjskih 
kriminalistov. V konkretni zadevi so prevzeli terensko koordinacijo vodenja aktivnosti z italijanskimi 
varnostnimi organi – Guardio di Finanza iz Trsta, ki je izvedla prijetje 32-letnega osumljenca z 
območja Kranja in zaseg večje količine vojaškega orožja dne 17. 11. 2011. 
 
 


