
Kriminalisti čna preiskava Policijske uprave Ljubljana 
 
Ljubljanski kriminalisti in policisti so v zaključni akciji na podlagi odredbe sodišča opravili 14 hišnih 
preiskav  zaradi suma storitve kaznivih dejanj Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 
drogami ... po 186. čl. Kazenskega zakonika (KZ-1).  
 
Opisana hudodelska kriminalna združba je bila zelo dobro organizirana in se je ukvarjala s 
preprodajo prepovedanih drog kokaina, heroina in ha šiša. Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je 
združba kokain tihotapila iz Španije in Nizozemske,  medtem ko je bil heroin transportiran iz 
Bosne in Hercegovine . Prepovedane droge so preprodajali tako v ve čjih koli činah kot tudi na 
drobno v uli čni prodaji.   
 
V sklopu preiskave in samega predkazenskega postopka so kriminalisti z izvajanjem klasičnih in 
prikritih ukrepov zbrali dokaze za 54 kaznivih dejanj  Neupravičene proizvodnje in prometa s 
prepovedanimi drogami … po III. odstavku 186 člena KZ-1 (kvalificirana oblika kaznivega dejanja z 
vsemi elementi organizirane kriminalitete – za dejanja, storjena v hudodelski združbi, je predvidena 
kazen zapora od 5 do 15 let). Združbo je vodil  40-letni črnogorski državljan, za bivanje prijavljen 
v Ljubljani in z urejenim statusom v Sloveniji. V zaključni akciji je bilo na podlagi 157. člena 
Zakona o kazenskem postopku odrejeno pridržanje zoper 10 oseb, starih med 24 in 40 let,  iz 
Ljubljane in Domžal. Razen omenjenega so vsi državljani Slovenije. 
 
V kriminalisti čni preiskavi in v zaklju čni akciji so kriminalisti zasegli večjo količino različnih 
prepovedanih drog, in sicer 7.295 g kokaina, 1.846 g heroina, 8.057 g hašiša 6.121 g amfetamina, 6 
različnih pištol, za katere posamezniki niso imeli ustreznih dovoljenj za posest, 52 nabojev različnih 
kalibrov, osebni avtomobil znamke Audi Q5, letnik 2010 (vrednost na tržišču je približno 40.000 evrov), 
več kot 30 mobilnih telefonov, večje število SIM kartic, 7 računalnikov in različno opremo za 
računalnike (USB, modemi …), več različnih digitalnih tehtnic, več stiskalnic, namenjenih stiskanju 
(prešanju) prepovedane droge, več mešalnikov, več PVC posod z različnimi kemijskimi sestavinami, 
namenjenimi mešanju prepovedane droge, več kosov nakita, najdenih v sefu banke, za katerega 
obstaja sum, da je bil pridobljen kot sredstvo za plačilo prepovedane droge oziroma vsaj v ta namen 
zastavljen (približno 1 kg zlatnine) ter približno 35.000 evrov gotovine.    
 
Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je večina oseb brez zaposlitve in brez rednih oz. zakonitih 
prihodkov za preživljanje. Vse osebe so bile privedene k preiskovalnemu sodnik u Okrožnega 
sodiš ča v Ljubljani, ki je zoper 8 oseb odredil pripor, z oper dve osebi pa hišni pripor. 
 


