
Izsiljevanje, v katerega so bili vpleteni makedonski državljani   
 

Januarja 2010 sta se 26- in 42-letnik, oba državljana Makedonije, dogovorila za medsebojno 
prodajo gospodarske družbe, kupec je bil 42-letnik. Še pred dokončanim nakupom sta na 
račun družbe v dveh dneh prispeli dve denarni nakazili po 30.000 evrov, katerih ozadja in 
namena kriminalisti niso uspeli ugotoviti. Prvo nakazilo je s pooblastilom dvignil 42-letni 
kupec gospodarske družbe, naslednjega dne pa ga je pri dvigu drugih 30.000 evrov prehitel 
26-letni lastnik podjetja, ki je pri dvigu sodeloval z 41-letnim prijateljem, prav tako 
državljanom Makedonije.  
 
Takoj po dvigu denarja je 26-letnik naznanil kaznivo dejanje ropa, ki naj bi se zgodil pred eno 
izmed ljubljanskih bank. Dva neznana roparja naj bi mu grozila z nožem in mu odvzela 
pravkar dvignjeni denar. 41-letnik je prijavitelju ves čas dajal telefonska navodila o vsebini 
prijave in drugih okoliščinah. 
 
Z zbiranjem obvestil in dokazov v zvezi s prijavo oboroženega ropa je bilo ugotovljeno, da do 
ropa dejansko ni prišlo in da gre za fiktivno prijavo z namenom protipravne prisvojitve 
dvignjenega denarja.  
 
42-letni kupec, ki je opravil prvotni dvig, ter domnevni lastnik denarja, 31-letni državljan 
Makedonije, nista verjela zgodbi o oboroženem ropu, zato sta nad 26-letnikom začela izvajati 
kontinuirano izsiljevanje, da bi vrnil odtujenih 30.000 evrov, pogrešanemu znesku pa sta 
dodala še 20.000 evrov obresti. 
 
Na podlagi odredb preiskovalnega sodnika in državnega tožilca so postojnski kriminalisti 
zbrali dovolj dokazov, da so:  
 

- 26- in 41-letnega državljana Makedonije ovadili zaradi kaznivega dejanja goljufije, 
ker sta se pri tem dejanju povezala, da bi z lažnim prikazovanjem dejstev spravila 
lastnika denarja v zmoto in ga oškodovala za znesek 30.000 evrov, 

 
- 31- in 42-letnega državljana Makedonije ovadili za kaznivo dejanje izsiljevanja, po 

213. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije, ker sta se povezala zato, da 
sta z resno grožnjo zoper življenje in telo od 26-letnika nameravala izsiliti odtujenih 
30.000 evrov in 20.000 evrov obresti. Ovadena sta za pridobitev želenega zneska 
proti obljubljenemu plačilu 10.000 evrov najela tudi 31-letnega Sežančana, državljana 
Slovenije, ki naj bi nasilno izterjal denar. Tudi slednji je bil ovaden zaradi kaznivega 
dejanja ogrožanja varnosti, saj je 26-letnika fizično napadel v centru Postojne, vendar 
pa je temu uspelo zbežati na policijo.  

 
Ob zaključku preiskave so policisti pridobili tri odredbe in izvedli tudi hišne preiskave ter 
zavarovali dokaze, razen odtujenega denarja. Osumljence so zaslišali, zoper 31-letnega 
državljana Makedonije pa razpisali iskanje, ker je v tujini.  
 


