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Spoštovani, 
 
Slovenija je preučila povabilo avstrijskih kolegov o sodelovanju v projektu skupne preiskave z 
državami zahodnega Balkana v boju zoper organiziran kriminal in učinki na EU ali na kratko 
WBOC ter na podlagi zastavljenih ciljev zaznala operativno vrednost projekta. Zaradi tega je 
slovenska policija projekt podprla in pristala v partnerstvo. 
 
Projekt je operativno usmerjen in je nekoliko drugačen od do sedanjih projektov, ki jih 
sofinancira EU. Uvodna konferenca, ki je potekala med 1. in 3.10.2013 je bila usmerjena 
predvsem v povezovanje operativnih delavcev, ki so bili vsebinski nosilci samega projekta. 
Prav uvodna konferenca je podala osnove za nadaljnje aktivnosti projekta, saj udeleženci 
niso pričakovali, da bo projekt podpiral operativne aktivnosti skupnih preiskav mednarodnega 
organiziranega kriminala.  
 
Že kmalu so bile zaznane prve potrebe po operativnih sestankih s predstavniki policij držav 
zahodnega Balkana v preiskavah kriminalnih združb, ki s tega območja delujejo v državah 
EU. Slovenija je že vrsto let pomembna tranzitna točka na balkanski poti, ki jo kriminalne 
združbe uporabljajo za tihotapljenje prepovedanih drog, orožja in navsezadnje tudi za prevoz 
denarja, ki si ga pridobijo s kriminalno dejavnostjo. 
 
Po identifikaciji primerov, kjer je bila potrebna koordinacija predstavnikov policij držav 
zahodnega Balkana in EU, je bilo s pomočjo finančnih sredstev v projektu mogoče 
organizirati in izvesti operativne sestanke, saj je zaradi trenutne finančne situacije v velikem 
številu držav sodelovanje na takih sestankih omejeno ali oteženo.  
 
Potrebno je poudariti, da so operativni sestanki omogočili ustrezno izmenjavo pomembnih 
podatkov in informacij za uspešno izvedbo skupnih mednarodnih preiskav, kjer je Slovenija 
aktivno sodelovala. Rezultati se izražajo v veliki količini zaseženih prepovedanih drog, 
denarja pridobljenega s kriminalno dejavnostjo ter prijetju pomembnih članov mednarodnih 
kriminalnih združb delujočih na območju EU, izhajajočih z območja zahodnega Balkana. 
 
Cilji projekta so bili tekom projekta uresničeni, kar potrjujejo rezultati skupnih preiskav in 
temelji, ki so bili vzpostavljeni za nadaljnje mednarodno sodelovanje na področju 
organizirane kriminalitete. Na tej zaključni konferenci izrabljamo priložnost, da tudi preostalim 
državam članicam, agencijam EU in organizacijam predstavimo naše izkušnje in pospešimo 
mednarodno sodelovanje v boju proti organiziranemu kriminalu. 
 

 

 
 


