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TK - OK Točka 17.01.2023 

 

Zgodaj poleti 2021 je Preiskovalni oddelek 09 Deželnega kriminalističnega urada v Salzburgu 

prejel več med seboj neodvisnih indicev, da naj bi danes 33-letni bosanski državljan in 38-letni 

avstrijski državljan trgovala z večjimi količinami prepovedanih drog na mestnem območju 

Salzburga. V tistem času naj bi bil eden izmed krajev za pretovarjanje prepovedane drog nek 

lokal na območju Salzburg Wals-Himmelreich. Zgoraj navedena naj bi prepovedano drogo v 

obliki marihuane in kokaina kupovala v Sloveniji.  

 

V nadaljevanju je Državno tožilstvo v Salzburgu izdalo odredbo o tajnem opazovanju in 

odredbo o tajnem delovanju.  

 

Med to preiskavo je Preiskovalni oddelek 09 Deželnega kriminalističnega urada v Salzburgu 

prejel še en indic, da naj bi 32-letni bosanski državljan, ki je znan policiji, in njegov 42-letni brat 

trgovala z večjimi količinami prepovedanih drog na območju Salzburga. Poleg tega je bilo 

sporočeno, da naj bi prepovedane droge kupovala v Sloveniji. Nadaljnji kupec slovenskih 

dobaviteljev je že znani prvi omenjeni bosanski državljan. Kot kurirsko vozilo je bilo navedeno 

vozilo Fiat Ducato s konkretno slovensko registrsko označbo.  

 

Potem ko je bil vzpostavljen stik s slovenskimi preiskovalnimi organi, je bila ugotovljena 

povezava s tamkajšnjo preiskavo. 

 

Po dogovoru s Pisarno 3.1 Zveznega kriminalističnega urada na Dunaju so se v Kranjski Gori 

sestali slovenski kolegi in predstavniki Deželnega kriminalističnega urada na Koroškem in 

Deželnega kriminalističnega urada v Salzburgu.  

 

Na sestanku je bilo ugotovljeno, da so bili osumljenci iz Salzburga v Sloveniji že identificirani 

kot kupci slovenske kriminalne združbe. Na tem sestanku so bili določeni nadaljnji 

preiskovalno-taktični ukrepi. 

 

Med drugim je bilo določeno, da bo slovensko državno tožilstvo Državnemu tožilstvu v Celovcu 

posredovalo zaprosilo za mednarodno pravno pomoč, s katerim bo zaprošen ukrep tajnega 

opazovanja kurirja. Zadeva je bila zato zaupana Državnemu tožilstvu v Celovcu, saj je bil na 

njihovem območju že opravljen zaseg 1 kg heroina, ki je izviral od iste kriminalne združbe.  

 

V nadaljevanju je kurir vedno znova prihajal na Koroško in v Italijo, pri čemer je včasih v Italijo 

peljal prek Avstrije. Večinoma pa je kurir prihajal v Salzburg. 
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Med tajnim opazovanjem, ki je bilo opravljeno na podlagi zaprosila za mednarodno pravno 

pomoč, je bila ugotovljena predaja droge že obtoženi osebi na dan 13. 9. 2021 v Salzburgu. 

Policijske kontrole zaradi kriminalistično-taktičnih razlogov ni bilo možno izvesti, ker je bila 

dobavljena prepovedana droga prenesena neposredno v stanovanje 38-letnega avstrijskega 

državljana.  

Novembra 2021 je do sedaj neznani storilec s požigom popolnoma uničil lokal na območju 

Salzburg Wals Himmelreich, ker si je, glede na pridobljene informacije, upravljavec lokala 

nakopičil visoke zneske dolgov pri slovenski kriminalni združbi. 

Ta informacija se je ujemala z ugotovitvami, pridobljenimi v okviru slovenske preiskave. 

 

Vmes je bilo v okviru zaprosila za mednarodno pravno pomoč večkrat izvajano tajno 

opazovanje na avstrijskem državnem ozemlju, pri čemer je bilo mogoče ugotoviti več predaj 

prepovedanih drog. V tistem času je kriminalna združba dostavila prepovedane droge v prvi 

vrsti v neko javno hišo v kraju Salzburg. Tam je bil en del dobavljene prepovedane droge 

raztovorjen in prenesen neposredno v javno hišo, tako da v nobenem trenutku ni bilo možno 

opraviti policijske kontrole, ne da bi bila ob tem razkrita preiskava v Sloveniji.  

Poleg tega je bila droga dobavljena nekemu podjetju v kraju Salzburg. To podjetje v neki stavbi 

oddaja v najem skladiščne prostore različnih velikosti. 

 

Tudi na tem kraju iz kriminalistično-taktičnih razlogov nikoli ni bilo možno opraviti policijske 

kontrole, ne da bi bil pri tem omenjen kurir iz Slovenije.  

 

Na podlagi izvajanja tajnega opazovanja oz. s tem povezanimi preiskovalnimi opravili pa je 

bilo možno ugotoviti, da je v trgovino s prepovedanimi drogami skupaj z bratoma, ki sta 

bosanska državljana, vpleten tudi 64-letni avstrijski državljan. 

 

Avstrijski kriminalisti so se nato ponovno sestali s slovenskimi kolegi v Kranjski Gori, da bi 

obravnavali rezultate celotnega izvajanja tajnega opazovanja. Na tem sestanku je bilo 

dogovorjeno, da se vsi rezultati izvajanja tajnega opazovanja na avstrijskem državnem 

ozemlju, ki so bili posredovani v Slovenijo v okviru zaprosila za mednarodno pravno pomoč, 

primerjajo z ugotovitvami slovenske preiskave in da se v nadaljevanju v Avstrijo posreduje še 

eno zaprosilo za mednarodno pravno pomoč, in sicer Državnemu tožilstvu v Salzburgu.  

Na podlagi tega zaprosila za mednarodno pravno pomoč je od septembra 2022 v Salzburgu 

potekala operativna preiskava (telefonski nadzor, tajno opazovanje) zoper 4 osebe iz 

salzburške kriminalne združbe in kurirja iz Slovenije. 
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Vzporedno s preiskavo, ki je potekala v Salzburgu, je bilo ugotovljeno, da preiskovalni organ 

v Zgornji Avstriji vodi preiskavo zoper 3 nadaljnje osebe, ki so prepovedane droge očitno 

kupovale od salzburške kriminalne združbe. 

 

V popoldanskih urah dne 11. 11. 2022 je ta preiskovalni organ prijel eno izmed teh oseb po 

opravljeni predaji približno 2 kilogramov marihuane. Kot izročitelj prepovedane droge je bil 

ugotovljen 42-letni bosanski državljan iz salzburške kriminalne združbe, ki je bil v nadaljevanju 

prijet.  

 

Med izvajanjem ukrepov na začetku preiskave je bilo ugotovljeno možno bunkersko 

stanovanje, za katerega so kriminalisti pridobili odredbo za hišno preiskavo. Med hišno 

preiskavo je bilo pri najemniku stanovanju, ki je bil 40-letni avstrijski državljan z bosanskimi 

koreninami, v njegovem stanovanju oz. osebnem vozilu najdenih in zaseženih skupno okroglo 

13 kg (bruto) marihuane. Tudi on je bil prijet na podlagi zasega in se trenutno nahaja v zaporu 

Wels. Na podlagi rezultatov tajnega opazovanja gre verjetno za prepovedano drogo, ki jo je 

dne 5. 11. 2022 slovenski kurir dostavil v Salzburg v bližino stanovanja prijetega.  

Dne 24. 11. 2022 je bila med izvajanjem tajnega opazovanja zaznana še ena vožnja kurirja, 

pri kateri je bila prepovedana droga dobavljena in izročena vozniku osebnega vozila BMW X6 

v kraju Salzburg. 

 

Imetnik registracije tega osebnega vozila je 53-letni avstrijski državljan z bosanskimi 

koreninami.  

 

Na uradnem sestanku predstavnikov slovenskih in avstrijskih organov kazenskega pregona 

novembra 2022 je bil sprejet načrt za bližnje istočasno prijetje posameznih glavnih storilcev v 

obeh državah.  

 

Rezultat policijske akcije dne 9. 1. 2023 v Avstriji: 

 

7 aretacij s privedbo v zapor Salzburg, od tega 5 avstrijskih državljanov starosti 22, 24, 25, 38 

in 64 let in 2 bosanska državljana starosti 32 in 33 let. 

 

42-letni bosanski državljan in 40-letni avstrijski državljan sta bila prijeta že dne 11. 11. 2022 v 

Zgornji Avstriji.  

 

Skupno je bilo opravljenih 12 hišnih preiskav, od tega ena v Zgornji Avstriji in ena v Zvezni 

republiki Nemčiji (okrožje Berchtesgadener Land). 
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Zavarovani dokazi: 

 

12516 g marihuane in 792 g kokaina 

2 osebni vozili, 1 motorno kolo, 4 luksuzne zapestne ure in gotovina v višini več kot € 500.000,- 

mobilni telefoni, računalniki, nosilci podatkov 

1 ročno strelno orožje 

1 plinska / strašilna pištola 

anaboliki, steroidi, zdravila 

 

V preiskavi je za Preiskovalni oddelek 09 Deželnega kriminalističnega urada v Salzburgu 

sodelovalo skupno 94 uradnikov.  

Treba je izpostaviti odlično sodelovanje s slovenskimi policijskimi in pravosodnimi 

organi.  

 

 

                                                                                       Polkovnik Christian Voggenberger 

                                                                                  Vodja Deželnega kriminalističnega urada 

Salzburg 

 


