
Ljubljanski policisti odkrili kriminalno združbo preprodajalcev kokaina 
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Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana smo v juniju 2010 uspešno zaključili večmesečno 
kriminalistično preiskavo na področju preprečevanja in odkrivanja organizirane in 
premoženjske kriminalitete. Skupina osumljencev je preprodajala kokain, predvsem na 
območju Ljubljane. 
 
Pri preiskavi hudodelske združbe smo ugotovili, da jo vodita 27- in 23-letna moška iz 
Ljubljane. Okoli sebe sta imela organizirano mrežo preprodajalcev, ki so imeli točno 
določene vloge v združbi in ki so jima tedensko izročali denar od preprodaje prepovedane 
droge. 
 
Med kriminalistično preiskavo smo jim zasegli okoli 0,5 kg kokaina, s čimer bi si organizirana 
kriminalna združba pridobila protipravno premoženjsko korist v višini več kot 25.000 evrov. 
Osumljenci so gram droge namreč ponujali po ceni od 25 do 80 evrov, odvisno od 
koncentracije prepovedane droge in primesi.  
 
Analiza droge na Centru za forenzične preiskave je pokazala, da so osumljenci prepovedani 
drogi primešali tudi sestavine, ki so škodljive zdravju, in sicer levamisol in fenacetin. 
Levamisol je sicer zdravilo, ki se uporablja v veterini za zdravljenje okužb z zajedalci, pri 
ljudeh pa lahko povzroči razvoj zelo nevarne bolezni agranulocitoze, za katero je značilno 
drastično zmanjšanje števila belih krvničk, zaradi česar se lahko zelo hitro razvijejo nevarne 
infekcije. Ta dodatek je prepovedan in za življenje ljudi nevaren, zato je tudi umaknjen s 
prostega trga. Fenacetin pa je zdravilo, ki se ne uporablja več, saj je dokazano kancerogeno 
(povzroča raka).  
  
Pomemben član hudodelske združbe je bil tudi 28-letni državljan Makedonije s prebivališčem 
na območju Ljubljane, ki se je ukvarjal z organizacijo kaznivih dejanj prepovedanega 
prehajanja meje ali ozemlja države (po členu 308/III in V Kazenskega zakonika RS). 
Utemeljeno je osumljen tudi storitve kaznivega dejanja velike tatvine (po členu 205/I in III KZ-
1), saj je v začetku maja v Ravensburgu v Nemčiji izvršil tatvino osebnega avtomobila BMW 
525D, vrednega 65.000 evrov. Oktobra lani pa je skupaj s 23-letnim moškim z območja 
Mengša in 22-letnim moškim iz Ljubljane na območju Domžal poskušal izvesti rop, vendar je 
od kaznivega dejanja odstopil.  
 
Državljanu Makedonije smo 12. novembra 2009 v Ljubljani odvzeli prostost, saj smo ugotovil, 
da je 2. novembra odvrgel ročno bombo pred nočnim lokalom v Nazorjevi ulici 6 v Ljubljani. 
Osumljenca smo 13. novembra skupaj s kazensko ovadbo izročili preiskovalnemu sodniku, ki 
je zanj odredil pripor. Osumljenec je še vedno v priporu. 
  
V skupni zaključni akciji na območju Ljubljane in Novega mesta je sodelovalo okoli 100 
policistov in kriminalistov PU Ljubljana, Specialne enote in več policistov s psi za iskanje 
prepovedanih drog. Na podlagi sodnih odredb smo opravili 20 hišnih preiskav pri več 
osumljencih. Petim osebam smo odvzeli prostost in jih pridržali. Enega od osumljencev, ki je 
bil od 21. aprila letos na begu, pa smo 4. maja in privedli k dežurnemu preiskovalnemu 
sodniku, ki je zanj odredil pripor.  
 
Med hišnimi preiskavami smo enemu od osumljencev zasegli puško šibrenico - petelinko, saj 
zanjo ni imel dovoljenja, drugim osumljencem pa smo zasegli orožje, ki je prirejeno za napad 
(npr. bokser, palico). Enemu od njih smo zasegli vlomilsko orodje, manjšo količino kokaina, 
večjo količino prepovedanih snovi v športu in okoli 100 gramov efedrina, predhodne 
sestavine za izdelavo prepovedanih drog.  



Našteti osumljenci so bili v preteklosti že obravnavani zaradi različnih premoženjskih kaznivih 
dejanj in tudi kaznivih dejanj z elementi nasilja. 
  
22. aprila 2010 smo s kazensko ovadbo privedli pet osumljencev, pri čemer je preiskovalni 
sodnik za tri odredil pripor, za enega pa hišni pripor. 
 
Ugotovili smo še, da je oseba, ki je bila zaposlena na sodišču, člane hudodelske združbe v 
času kriminalistične preiskave opozorila, da policija zoper njih izvaja prikrite preiskovalne 
ukrepe. Imela je dostop do podatkov, ki so na sodišču označeni s stopnjo tajnosti, in je o tem 
obvestila člane hudodelske združbe, s čimer je dosegla, da so začasno prenehali s kaznivimi 
dejanji, poleg tega pa je ogrozila tudi kriminaliste. Junija letos smo zoper to osebo podali 
kazensko ovadbo zaradi izvršitve dveh kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov (po členu 260/I 
in III KZ-1).  
 
Skupaj smo na Vrhovno državno tožilstvo podali kazenske ovadbe zoper 19 osumljenih, in 
sicer zaradi izvršitve: 

- 19 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovmi v športu in prehodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih 
drog (po členu 186/I in III KZ),  

- treh kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države (po členu 
308/III in V KZ-1),  

- dveh kaznivih dejanj izdaje tajnih podatkov (po členu 260/I in III KZ-1),  
- kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi (po 

členu 307 KZ-1),  
- kaznivega dejanja velike tatvine (po členu 205/I in III KZ-1) in  
- kaznivega dejanja poskusa ropa (po členu 206/I in III KZ-1).  

 
 


