Izsiljevanje podjetnika iz okolice Kopra
38-letni Pivčan in 36-letni Postojnčan sta utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja
izsiljevanja po 3. odstavku 213. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), ki ga je prvi storil med
novembrom 2005 in septembrom 2006 tako, da si je z resnimi grožnjami pridobil protipravno
premoženjsko korist v višini okrog 250.000 evrov. 38-letni Pivčan je novembra 2005 prišel na
dom k oškodovancu, sicer podjetniku iz okolice Kopra, in njegovi ženi ter jima zagrozil, da
jima bo ubil otroka, če ne bosta ravnala skladno z njegovimi zahtevami. Zaradi resnih groženj
je zakonski par v obdobju desetih mesecev nakazoval osumljencu po 3 milijone tolarjev
mesečno (3.000.000 tolarjev), septembra 2006 pa sta mu za poplačilo stanovanjskega
kredita pri eni izmed bank nakazala še skoraj 29,3 milijona tolarjev (oz. 29.267.971,59
tolarja).
36-letni Postojnčan je sodeloval pri storitvi kaznivega dejanja tako, da je 38-letnemu Pivčanu
svetoval višino mesečnega zneska, septembra 2006 pa je oškodovanca po navodilu prvega
osumljenca odpeljal v poslovalnico banke, kjer sta dobila informacijo, koliko je bil slednji še
dolžan za dokončno poplačilo kredita.
V zvezi z izsiljevanjem zakonskega para je bilo obravnavanih še več drugih kaznivih dejanj,
tudi ponarejanje listin po 1. odst. 251. člena KZ-1, ki ga je tudi utemeljeno osumljen 38-letni
Pivčan. Izdelal je namreč fiktivno pogodbo o izvajanju storitev med njegovim podjetjem in
podjetjem oškodovanca. Tako izdelana listina mu je služila za prikrivanje izsiljevanja, saj je
bilo plačevanje mesečno izsiljenih obrokov v višini treh milijonov takratnih slovenskih tolarjev
videti kot priliv oz. izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Od oškodovanca je skupno izsilil
deset mesečnih plačil v enakem znesku.
Pri izsiljevanju zakonskega para je bila udeležena še 55-letna državljanka Makedonije, ki je
utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja izsiljevanja po 213. členu KZ-1, v zvezi s
34. členom KZ-1, ki ga je storila tako, da je v letu 2007 od oškodovanca poskusila izsiliti
nezakonito protipravno premoženjsko korist v višini 100.000 evrov. 55-letnica je po telefonu
poklicala oškodovančevo ženo in ji zagrozila, da bo, če ji ne bo plačala 100.000 evrov, na eni
od policijskih postaj zoper njih podala lažno prijavo. Z njo in še dvema osebama se je
oškodovanec sestal pred enim izmed gostinskih lokalov pri Postojni, vendar zahtevanega
zneska ni hotel plačati, zato je osumljenka zoper njega dejansko podala kazensko ovadbo na
eni od policijskih postaj.
Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika sta bili opravljeni hišni preiskavi, v začetku tega
tedna je bila vložena kazenska ovadba zoper tri osumljence oz. za štiri kazniva dejanja.

