
Kriminalisti čna preiskava Policijske uprave Kranj 
 
Gorenjski kriminalisti in policisti so v sodelovanju s kolegi iz koprske, celjske, ljubljanske in novomeške 
policijske uprave 11. 5. 2012 izvedli zaključno akcijo obsežne mednarodne kriminalistične preiskave. 
Zelo intenzivno so sodelovali z varnostnimi organi Hrvaške, kjer sta v priporu dva osumljenca (oba 
slovenska državljana), varnostnimi organi Črne Gore, Nemčije, Nizozemske, Italije, kjer je priprt en 
osumljenec (slovenski državljan), sodelovanje pa je potekalo tudi z varnostnimi organi Francije.  
 
V okviru zaključne akcije so gorenjski policisti opravili 42 hišnih preiskav,  od tega 33 na obmo čju 
Gorenjske, 5 na obmo čju Ljubljane in 4 na obmo čju  Kopra. Pridržanih je bilo 17 oseb , starih med 
22 in 48 let. Razen dveh, ki sta črnogorska državljana, so vsi slovenski državljani, večina jih biva na 
območju kranjske policijske uprave, dva sta iz Ljubljane, eden pa iz Kopra.  
 
Pri hišnih preiskavah so zasegli 2.515 g konoplje, v 3 prirejenih prostorih so zasegli 195 sadik 
konoplje, visokih približno 80 cm, 1.440 g amfetaminov, 560 g sredstev za redčenje prepovedanih 
drog, 475 g heroina, 81 g kokaina, 2 ročni bombi, 5 pištol različnih kalibrov (za katere posamezniki 
nimajo ustreznih dovoljenj) večjo količino nabojev različnih kalibrov, tonfo, bokser, večje število 
prenosnih telefonov in SIM kartic. 
 
Preiskava je pokazala, da je 33-letni državljan Črne Gore, ki je stalno prebival na obmo čju 
Škofje Loke, vodil organizirano kriminalno združbo , ki je opravljala prevoze heroina in konoplje iz 
Črne Gore po balkanski poti preko Slovenije v države zahodne Evrope. Predvsem konoplja je bila 
namenjena slovenskemu trgu. Združba se je prav tako ukvarjala s tihotapljenjem orožja iz držav 
nekdanje Jugoslavije v Nizozemsko in Francijo, pri čemer so transporti potekali v več fazah, orožje pa 
se je nekaj časa skladiščilo na širšem območju Kranja. Pretihotapljeno orožje so osumljenci v ciljnih 
državah zahodne Evrope zamenjali za kokain in amfetamin. Osumljenci so prevoze vseh 
prepovedanih predmetov opravljali z osebnimi in tovornimi vozili, ki so jih upravljale osebe, ki niso bile 
predhodno obravnavane s strani policije.  
 
Kriminalna združba je bila pri svojem delovanju pog osto nasilna , predvsem v primerih različnih 
dolžnikov, od katerih so izterjevali dolg, ker niso mogli plačati nabavljene droge. Vodje kriminalne 
združbe so tudi svoje podrejene ustrahovali z različnimi grožnjami o podstavitvi eksplozivnih teles v 
primeru, da bi le-ti kakorkoli razkrili delovanje združbe, ki so ji pripadali. Za plačilo za izpeljane posle s 
prepovedanimi drogami in orožjem je združba uporabljala osebna vozila, nepremičnine ter tudi drage 
kovine in drage kamne. Zanimivo dejstvo je tudi, da so imeli v celotni združbi samo trije člani redno 
zaposlitev, vsi ostali so bili nezaposleni, pri čemer pa so vsi imeli v posesti draga osebna vozila, drag 
nakit in ročne ure, nekateri pa so imeli v lasti več nepremičnin. Glavni osumljenec je v teku 
kriminalistične preiskave poskušal s kokainom plačati polovico stanovanjske hiše na območju 
Radovljice.  
 
 
12. 5. 2012 je bilo 17 osumljencev privedenih s kaz ensko ovadbo za 125 kaznivih dejanj  (114 
kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ... po 186. členu KZ-1 
in 11 za kaznivih dejanj Nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva po 307. členu KZ-1, 
za katere je predvidena kazen zapora do 5 let) na zaslišanje k preiskovalnima sodnicama 
Okrožnega sodiš ča Kranj, ki sta zoper deset osumljencev odredili pr ipor, zoper enega hišni 
pripor, šest oseb pa je bilo po zaslišanju izpuš čenih. 
 
 
 
 
 
 


