Zaključena kriminalistična preiskava s področja zlorabe prepovedanih drog
- informacija z novinarske konference PU Koper, 9. julij 2010 Policisti Policijske postaje Izola so od januarja 2008 do junija 2009 na območju Izole
obravnavali pet kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog. Po ugotovitvah
policistov naj bi 31-letni Izolan preprodajal manjše količine heroina in kokaina, večinoma
italijanskim državljanom. Pri obravnavi teh kaznivih dejanj so policisti zasegli skupno 51,9
gramov heroina, 470 ml metadona in manjšo količino hašiša. Zoper osumljenega so
podali kazenske ovadbe na Okrožno državno tožilstvo iz Kopra.
Novembra 2009 so italijanski varnostni organi obvestili Sektor kriminalistične policije na
Policijski upravi Koper, da tudi sami v Italiji vodijo kriminalistično preiskavo, v okviru katere so
zaznali, da ta slovenski državljan izvršuje kazniva dejanja s področja zlorabe prepovedanih
drog oz. italijanskim državljanom preprodaja manjše količine prepovedanih drog. V okviru
svoje kriminalistične preiskave so zasegli nekaj heroina in kokaina.
Koprski kriminalisti so januarja 2010 zato začeli podrobneje preiskovati osumljenčeva
dejanja, tudi z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, saj je bilo očitno, da razpolaga z
večjimi količinami prepovedanih drog, ki jih razpečuje širšemu krogu domačih in tujih kupcev.
Preiskavo so izvajali v tesnem sodelovanju s policisti PP Izola in pripadniki italijanske policije,
vodil in usmerjal pa jo je okrožni državni tožilec iz Kopra.
V okviru preiskave so zbrali dovolj materialnih in drugih dokazov za podajo kazenskih ovadb
zaradi utemeljenega suma storitve skupno 25 kaznivih dejanj, pri obravnavi katerih so
zasegli okoli 30 g heroina.
Zoper osumljenega 31-letnega Izolana so na okrožno državno tožilstvo podali ustrezne
kazenske ovadbe. Poleg tega pa so med preiskavo identificirali tudi druge osebe, ki so
sodelovale pri izvrševanju kaznivih dejanj, in sicer v vlogi sostorilcev ali nadaljnjih
preprodajalcev prepovedanih drog.
Identificirani so bili še naslednji osumljenci:
- 29-letni Izolan,
- 28-letni Koprčan,
- 35-letna Izolanka,
- 36-letni Izolan,
- 36-letni Izolan,
- 32-letni Izolan,
- 33-letni Izolan,
- 26-letni Izolan,
- 42-letni Izolan,
- 29-letna Koprčanka,
- 28-letni Izolan,
- 19-letni Koprčan.
Vsem so kriminalistu zasegli skupaj okoli 46 gramov heroina ter jih kazensko ovadili za 12
kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog.
V nadaljevanju kriminalistične preiskave so še ugotovili, da je v izvrševanje istovrstnih
kaznivih dejanj vpleten tudi 40-letni Izolan, do istih ugotovitev pa so prišli tudi italijanski
varnostni organi. Policisti so mu zasegli 184 gramov heroina in 53 gramov kokaina in ga
kazensko ovadili za 18 kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog.

Kriminalistična preiskava zoper 40-letnega Izolana se je nato preusmerila na območje PU
Ljubljana, saj je osumljenec po ugotovitvah policije na območju Ljubljane nabavljal
velike količine prepovedanih drog ter skrbel za njihov prevoz in preprodajo na Obali.
Prepovedano drogo naj bi mu dobavljal 32-letni Ljubljančan.
V skladu z usmeritvami okrožnega državnega tožilstva iz Kopra so koprski kriminalisti
skupaj s svojimi ljubljanskimi kolegi 7. julija 2010 prijeli 40-letnega Izolana in
njegovega 32-letnega dobavitelja prepovedane droge, in sicer takoj zatem, ko je Izolan
zaradi nadaljnje prodaje prevzel okoli 1,8 kg heroina in ga poskušal na enem od parkirnih
prostorov trgovinskega centra v Ljubljani preprodati naprej za 35.000 evrov. Oba so prijeli na
kraju storitve kaznivega dejanja, kjer so jima odvzeli prostost, prepovedano drogo pa zasegli.
Po odvzemu prostosti obema osumljencema v Ljubljani so koprski in ljubljanski policisti
izvedli več hišnih preiskav pri osmih osumljencih, identificiranih v kriminalistični preiskavi.
Pri hišnih preiskavah na območju PU Koper so zasegli še 82 gramov heroina, nekaj gramov
kokaina, 44 sadik konoplje in 344 ml metadona.
S prijetjem osmih osumljencev in hišnimi preiskavami na območju PU Ljubljana in Koper je
bilo tako zbranih dovolj dokazov za podajo novih kazenskih ovadb za sedem kaznivih
dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog.
Zoper pet identificiranih slovenskih osumljencev so odredili 48-urno pridržanje, od koder
bodo s kazenskimi ovadbami privedeni na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega
sodišča v Kopru.
Tako so koprski policisti in kriminalisti v celotni kriminalistični preiskavi zoper 15
identificiranih slovenskih osumljencev podali kazenske ovadbe za skupno 67 kaznivih
dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi
snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po 186.
členu KZ-1). Zasegli so skupaj 2.194 gramov heroina, 814 ml metadona, 53 gramov
kokaina ter 44 sadik konoplje.
Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Kopra ocenjuje, da bi si lahko osumljenci s
preprodajo zaseženih prepovedanih pridobili protipravno premoženjsko korist v višini
najmanj 55.000 evrov.
Zagrožena kazen za storitev kaznivega dejanja po 186. členu Kazenskega zakonika je
zaporna kazen od enega do 10 let.
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