
ODKRITJE IN ZASEG VEČJE KOLIČINE PREPOVEDANE DROGE 
 
Novomeški kriminalisti so od junija do oktobra 2009 v petih hišnih preiskavah odkrili 5 
prirejenih prostorov -  laboratorijev za hidroponično gojenje konoplje in zasegli 2156 
sadik konoplje in nekaj manj kot 5 kg posušene prepovedane droge. 
 
V juniju 2009 so kriminalisti policijskih uprav Ljubljana in Novo mesto v okolici Žužemberka 
pri 41-letnem osumljencu v prirejenem prostoru za gojenje konoplje našli in zasegli 791 sadik 
konoplje. 
 
Julija 2009 so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto pri 
operativnem delu pridobili podatke, da 46-letni osumljenec iz okolice Trebnjega goji 
prepovedano konopljo. Na podlagi odredbe sodišča so na osumljenčevem naslovu opravili 
hišno preiskavo in odkrili posebej prirejen prostor, v katerem je osumljenec gojil večje število 
sadik konoplje. Kriminalisti so zasegli 760 gramov posušene prepovedane konoplje. 
 
Septembra 2009 so kriminalisti na podlagi ugotovitev in dokazov utemeljili razloge za sum in 
na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri dveh osumljencih iz Novega mesta, 
starih 29 in 27 let. Osumljenca sta v prirejenem prostoru gojila prepovedano konopljo. 
Zasegli so pripomočke za hidroponično gojenje konoplje in 22 sadik prepovedane konoplje.  
 
Policisti Policijske postaje Novo mesto so septembra opravili hišno preiskavo pri 23-letnem 
osumljencu iz Mirne Peči. Med preiskavo so našli in zasegli 1106 gramov konoplje. 
Osumljenca so ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu zaradi kaznivega 
dejanja po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). 
 
Oktobra 2009 so kriminalisti PU Novo mesto in policisti PP Črnomelj na podlagi utemeljenih 
razlogov za sum pridobili odredbo sodišča za hišno preiskavo pri 31-letnem osumljencu iz 
okolice Črnomlja. V prirejenem prostoru so našli in zasegli 543 sadik konoplje, 3 kg obrane 
konoplje in pripomočke za hidroponično gojenje. Zasegli so tudi naboje, hladno orožje bokser 
in teleskopsko palico.  
 
Konec oktobra 2009 so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo 
mesto zaključili nekajmesečno preiskavo, med katero so zbirali podatke in dokaze o 
organizirani kriminalni združbi. Na podlagi pridobljenih dokazov so kriminalisti pri enem 
izmed osumljencev odkrili doslej največji laboratorij za hidroponično gojenje konoplje 
na območju PU Novo mesto. Med hišno preiskavo so zasegli kar 799 sadik prepovedane 
konoplje in pripomočke za gojenje. 42-, 50-, 44-, 51- in 42-letni člani združbe so osumljeni 
tudi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1. 
 
Novomeški kriminalisti bodo osumljence ovadili zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja 
neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v 
športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu KZ-1. 
 
Kriminalisti PU Novo mesto so v treh od omenjenih primerov ugotovili, da so imeli osumljenci 
v laboratorijih vodnike za električno energijo neustrezno nameščene, saj niso bili priključeni 
na električne merilnike. Ovadili jih bodo tudi zaradi kaznivega dejanja tatvine.  
 



 
Komandir PP Novo mesto Janez Obran, vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Novo 

mesto Roman Kržan in komandir PP Trebnje Edvard Fišter na novinarski konferenci 
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MARIHUANA IN HIDROPONIČNO GOJENJE KONOPLJE 

 
Marihuana je prepovedana droga, ki jo pridobivajo iz posušenih stebel, listov in cvetov 
rastline konoplje. Droga se uživa v obliki kajenja in cigaretni zvitki so znani pod imenom 
»joint«. Hašiš je olivno zelen ali rjavočrn smolnat izloček konoplje, nahaja pa se v dlačicah, 
ki prekrivajo konopljo. Na nezakonitem trgu se pojavlja v obliki krogel, kock ali ploščic. Iz 600 
kg konoplje pridobijo kilogram hašiša. Zaužitje marihuane glede na telesno težo, trenutno 
počutje in osebnostne lastnosti različno vpliva na posameznika. Pogosto stopnjuje trenutno 
počutje ali poudari osebne fiziološke in psihološke lastnosti. Ob daljšem, rednem uživanju 
povzroča psihično odvisnost.  
 
Z gojenjem konoplje v prirejenih in zaprtih prostorih (pogosto v kleteh, garažah, rastlinjakih 
ipd.) pridelujejo marihuano, ki povzroča močnejše učinke, saj vsebuje bistveno višji odstotek 
THC-ja (THC - tetrahidrokanabiol je substanca v konoplji, ki ima psihoaktivne učinke; 
odstotek THC-ja v rastlinah je različen). Tak način gojenja konoplje pogojujejo specifični 
pogoji, ki zagotavljajo tudi do šest žetev konoplje letno. Konopljo na ta način ne gojijo v 
zemlji, ampak v mešanici žaganja, peska in gramoza. Rastline gojijo v toplih prostorih, v 
katerih so nameščene žarnice, ki zagotavljajo močno umetno svetlobo. Rastline zalivajo z 
večjimi količinami vode, ki ji dodajajo kemikalije. V takšnih pogojih raste konoplja hitreje, 
hitreje dozori in daje tudi do desetkrat večji pridelek kot konoplja, gojena na prostem. V 
hidroponičnih laboratorijih pridelana marihuana (t. i. »skunk« ali »nederweed« ali »dutch 
weed«) vsebuje od 9 do 22 % THC-ja, predelani vršički pa vsebujejo tudi do 40 % THC-ja. 
Učinki so podobni halucinogenim učinkom droge LSD.  
 
Na novinarski konferenci smo prikazali tudi krajši film, posnet ob odkritju hidroponičnega 
laboratorija, in pripomočke za hidroponično gojenje konoplje.  
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