
 

 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so 27. 5. 2015 na območju PU Maribor, 
Celje, Kranj, Ljubljana, Koper in Murska Sobota v sodelovanju s tamkajšnjimi kriminalisti in 
policisti opravili dve zaključni akciji zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kaznivih 
dejanj.  
 
V akcijah je sodelovalo okoli 300 kriminalistov in policistov.  
  
V tej povezavi so bili s strani Specializiranega državnega tožilstva obravnavani tudi trije policisti. 
Za informacije o delu in ukrepih, ki jih je izvajalo Specializirano državno tožilstvo v tej povezavi, 
se morate obrniti nanje.   
 
Na podlagi določil 157/2 člena Zakona o kazenskem postopku so odvzeli prostost in pridržali 34 
oseb in zanje odredili 48 urno pridržanje. K preiskovalnemu sodniku so 28. 5. 2015 privedli 7 
oseb in je zoper njih odrejeno sodno pridržanje. Skupno je bilo opravljenih 39 hišnih preiskav. 
 
Pri tem so kriminalisti v predkazenskem postopku obravnavali osumljence zaradi suma storitve 
kaznivih dejanj: 
 

- trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1,  
- neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v 

športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1 
- proizvodnje in prometa škodljivih sredstev za zdravljenje po 183. členu KZ-1 
- hudodelskega združevanja po 294/II členu KZ-1, 
- velikih tatvin po 1. In 2. Točki I. in III odstavka 205. člena KZ-1,  
- ponarejanja denarja po 243/I. člena KZ-1 in  
- prikrivanja po 217/IV členu KZ-1.  

 
 

 
1. ORGANIZIRANA KRIMINALITETA 
 
1.1 Trgovina z ljudmi  
 
Kriminalisti SKP PU Maribor so 28. 5. 2015 k dežurnemu preiskovalnemu sodniku OS Maribor 
privedli državljana RS iz Maribora in ovadili še 3 slovenske državljane, kateri so utemeljeno 
osumljeni storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113/III-II-I členu KZ-1 s tem, da je 
privedeni, kot vodja hudodelske združbe skupaj z ostalimi osumljenci s preslepitvijo zvabil in 
pripeljal v Slovenijo več državljank Slovaške, jih nastanili, ter jih nato z zlorabo podrejenega in 
odvisnega položaja prisilili, da so se prostituirale. V pokojninsko in invalidsko zavarovanje so jih 
prijavili pri zasebnih družbah, v nočnem lokalu v Mariboru so opravljale delo barske plesalke in 
se za združbo prostituirale. V razmerju, v katerem so se  znašle so bile v podrejenem in 
odvisnem položaju ter ekonomsko izkoriščane. Od dela zaslužka, ki so ga smele obdržati so 
morale plačevati številne namišljene kazni, pa tudi najemnino za stanovanje in prispevke za 
socialno varnost, zaradi česar je delež od opravljenih spolnih storitev, ki so ga smele obdržati 
dejansko še mnogo nižji.  
 
Prav tako so privedeni in še dva osumljenca utemeljeno osumljeni, da je storil kaznivo dejanje 
omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu po I. in II. odstavku 
187. člena Kazenskega zakonika (KZ-1)s tem, ker je v nočnem lokalu večkrat omogočil uživanje 
kokaina, ki je z Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog (Ur. list št. 45/2014), kot prepovedana 



 

droga razvrščen v skupino II, pod zaporedno številko 53 tako, da je dal na razpolago prostore 
za uživanje prepovedanih drog več neidentificiranim osebam. 
 
Zaradi prodaje prepovedanih drog v lokalu, pa so kriminalisti ovadili še dve osebi.   
 
 
1.2 Trgovina z ljudmi  

 
Prav tako so kriminalisti privedli državljanko RS iz Maribora in ovadili državljanko Slovenije in 
državljanko Republike Češke utemeljeno osumljenih KD trgovine z ljudmi storjeno prav tako v 
kvalificirani obliki tj. v hudodelski združbi. Privedena je  specialna povratnica, ki se že vrsto let 
ukvarja z izkoriščanjem žrtev zaradi prostitucije, in to že najmanj od leta 2003. V kupljenem 
stanovanju v Mariboru, ki ga ima izključno za namen izkoriščanja prostitucije in nastanitev žrtev, 
kljub dejstvu, da je bila obravnavana tako v predkazenskih in kazenskih postopkih ter v 
prekrškovnih postopki drugih organov, ni prenehala z izvrševanjem teh kaznivih dejanj, celo 
več, po vsaki obravnavi navedenih kaznivih dejanj, že takoj po izpustitvi iz policijskega 
pridržanja z nedovoljeno dejavnostjo nadaljevala. Pri očitanih kaznivih dejanjih gre za trgovino z 
ljudmi oz. novačenje deklet pod pretvezo, v resnici pa gre za podrejen odnos in spravljanje v 
suženjski položaj, ter se na ta način storilci navedenih kaznivih dejanj protipravno okoriščajo iz 
naslova izkoriščanja prostitucije kot žrtev trgovine z ljudmi. 
 
 
1.3 Trgovina z ljudmi  
 
Kriminalisti so ovadili 6 državljanov Slovenije, državljanko Ukrajine in državljanko Češke ter k 
preiskovalnemu sodniku privedli slovenskega državljana. 
 
Z zbranimi obvestili in izsledki prikritih preiskovalnih ukrepov je bilo ugotovljeno, da je kaznivo 
dejanje izvrševal v hudodelski združbi, katerega vodja je bil ter izključno z motivom pridobitve 
premoženjske koristi. Privedeni je brez zaposlitve, njegova podjetja, s katerimi je upravljal in 
katera je imel neposredno ali posredno v lasti, so v stečaju, iz zbranih obvestil pa tudi izhaja, da 
je dolžan večje vsote denarja ter tako izvrševal kazniva dejanja izključno zaradi koristoljubja v 
nočnem lokalu na območju Ptuja.   
Osumljen je tudi kaznivega dejanja proizvodnja in promet škodljivih sredstev za zdravljenje po 
183. členu Kazenskega zakonika (KZ-1),neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 
drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih 
drog po 1. odstavku 186. člena Kazenskega zakonika in kaznivega dejanja omogočanja 
uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu po I. in II. odstavku 187. člena  
Kazenskega zakonika (KZ-1), ki jih je storil v javnem prostoru, torej v nočnem lokalu.   
 
Zaradi utemeljenega suma storitve 7 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po čl. 113/III-II-I KZ-1 so 
skupno ovadili 16 oseb. 
 
 
1.4 Trgovina in posest prepovedane droge 
 
Privedena sta bila dva osumljenca, ki sta že daljše časovno obdobje izvrševala kazniva dejanja 
s področja prepovedanih drog. Eden izmed privedenih se je ob zasegu 135,3 grama kokaina v 
mesecu februarju 2015 zaradi strahu pred prijetjem policije začasno umaknil v tujino in kasneje 
tudi zamenjal prebivališče v Mariboru, vendar z izvrševanjem kaznivih dejanj ni prenehal.   



 

 
Zaradi utemeljenega suma storitve 18 kaznivih dejanj neupravičena proizvodnja in promet s 
prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo 
prepovedanih drog po členu 186 KZ-1 je skupno ovadenih 15 oseb. 
 
Zaradi utemeljenega suma storitve 2 kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog 
ali nedovoljenih snovi v športu po členu 187/II-I KZ-1, ki sta bili storjeni v javnih lokalih so ovadili 
2 osebi. 
 
Ena oseba je bila ovadena zaradi storitve kaznivega dejanja proizvodnja in promet škodljivih 
sredstev za zdravljenje po čl. 183 KZ-1. 
 
Eni osebi smo na hišni preiskavi zasegli pištolo. 
 
 
1.5 Proizvodnja in promet škodljivih sredstev za zd ravljenje 
 
V okviru zgornjih obravnav smo kriminalisti prišli na sled tudi osebam, ki jih utemeljeno sumimo, 
da so vršili prodajo škodljivih snovi za zdravljenje erektilne disfunkcije (Kamagra). Zbiranje 
obvestil je potekalo v sodelovanju z Oddelkom za preiskovanje in pregon uradnih oseb s 
posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.  
 
Zaradi utemeljenega suma storitve 3 nadaljevanih kaznivih dejanj proizvodnja in promet 
škodljivih sredstev za zdravljenje po čl. 183 KZ-1, smo ovadili 3 osumljence. 
 
Kamagra tablete v Sloveniji nimajo dovoljenja za promet z zdravilom in kot take ne smejo biti na 
trgu, na zdravniški recept je mogoče dobiti zdravila pod imeni kot so npr. Sildenafil Mylan in 
Sildenafil Pfizer idr.  
 
 
2. PREMOŽENJSKA KRIMINALITETA 
 
Dne 28. 5. 2015 sta bila k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Mariboru, s 
kazensko ovadbo privedena 31 letni državljan BiH in 54 letni državljan Srbije. Navedena sta v 
hudodelski združbi, skupaj z 42, 45, 47, 49, 59 in 65 letnimi drž. R. Slovenije, na območju 
Slovenije in tujine izvrševala različna kazniva dejanja s področja premoženjske idr. kriminalitete. 
Združba, ki jo je vodil 31 letni drž. BiH, je bila specializirana za izvrševanje vlomov v poslovne 
objekte in izvrševanje tatvin motornih vozil znamke BMW, pri tem pa se je ukvarjala še s 
preprodajo prepovedanih drog, ponarejanjem denarja, dokumentov in prikrivanjem.  
 
S preiskavami kaznivih dejanj, ki jih je izvrševala opisana hudodelska združba, so kriminalisti 
SKP PU Maribor pričeli že v drugi polovici leta 2014, od januarja letošnjega leta pa so jih 
nadaljevali z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov. Preiskavo je vodilo in usmerjalo Okrožno 
državno tožilstvo v Mariboru.  
 
Z izvedbo navedenih ukrepov in v sklopu hišnih preiskav, ki so bile opravljene na podlagi sodnih 
odredb pri štirih članih kriminalne združbe, dne 27. 5. 2015, so bili zaseženi različni predmeti, ki 
so si jih člani hudodelske združbe pridobili z izvrševanjem kaznivih dejanj in več dokazov, ki 
osumljence nesporno povezujejo z obravnavanimi kaznivimi dejanji, ob tem pa je bilo odkritih in 
zaseženih tudi več everskih bankovcev, prepovedana droga, več ponarejenih osebnih idr. 
dokumentov, zlatnina idr..  



 

 
Trije člani hudodelske združbe so bili od 27. 5. 2015 v policijskem pridržanju. Vodja združbe je 
uporabljal več kot 10 aliasov, v zvezi česar je uporabljal ponarejene osebne dokumente in 
bančne kartice.  
 
Z izvrševanjem opisanih kaznivih dejanj si je hudodelska združba pridobila protipravno 
premoženjsko korist v višini vsaj 500.000,00 EUR.  
 
Kazenska ovadba je bila podana za 18 KD, in sicer: 
- za 2 KD hudodelskega združevanja po 294 čl. KZ-1, za 8 osumljencev; 
- za 5 velikih tatvin po 205 čl. KZ-1, za 7 osumljencev; 
- za 1 KD neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi 
v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186 čl. KZ-1, za 2                 
osumljenca; 
- za 1 KD prikrivanje po 217 čl. KZ-1, za 4 osumljence; 
- za 7 KD ponarejanje listin po 251 čl. KZ-1, za 2 osumljenca; 
- za 1 KD ponarejanje denarja po 243 čl. KZ-1, za 1 osumljenca; 
- za 1 KD goljufija po 211 čl. KZ-1, za 1 osumljenca.  
 
 
 
 


