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OPIS DEJANSKEGA STANJA 

 

Luka Kalif, poslovodja in edini družbenik družbe Aziotokis, d.o.o. (v nadaljevanju Aziotokis), 

že od nekdaj izvaja gospodarsko dejavnost izdelave streliva za raznovrstna dolgocevna in 

kratkocevna orožja. Svoje izdelke dobavlja številnim orožarskim trgovinam doma in v tujini, 

eden izmed poslovnih partnerjev pa je bil tudi Miha Otožan, ki je mesečno naročal večje 

število streliva za lokalno trgovino z orožjem. Policija je 15.10.2014 na podlagi prikritih 

preiskovalnih ukrepov ugotovila, da gospod Otožan služi s preprodajo streliva teroristični 

organizaciji "Islamska država" ter zoper njega vložila kazensko ovadbo. 

 

Družba Aziotokis je pred kratkim zmagala na javnem razpisu Slovenske vojske za naročilo 

streliva za dobo petih let, Aleš Novak, priznani strokovnjak na področju streliv, pa je zaradi 

formalnih pomanjkljivosti izpadel iz postopka. Ta je v navalu jeze 13.11.2014 na svojem 

Facebook profilu zapisal: "Luka KALIF, zloglasni izdelovalec municij, je soodgovoren za 

poboje v samooklicani Islamski državi, saj teroristom preko svoje mreže (katere del je bil tudi 

aretirani Miha Otožan - podpornik Islamske države) pošilja ogromne količine streliva. Že iz 

njegovega priimka je razvidna povezanost s skrajneži!!!" Čez eno uro je dodal: "In še to: 

posle za Slovensko vojsko je tako ali tako pridobil zaradi podkupovanja, saj bi morala vojska 

po vseh parametrih izbrati moja streliva, ki so najboljša na trgu. Kako bi se slovenski vojaki 

sploh odločili za nakup Aziotokisovega streliva, ki ni sposobno ubiti niti divjega prašiča, kaj 

šele, da bi bilo primerno za bojevanje vojske - kvaliteta na nuli! Corruption detected, kje si 

#KPK?" 

 

Gospod Novak je ogled objav omogočil samo 45 Facebook prijateljem, tretje osebe, ki z njim 

niso prijatelji, pa teh zapisov niso mogle videti. Raziskovalni novinar Alojz Journalist, sicer 

prijatelj gospoda Novaka, pa je objavi nemudoma delil na svojem Facebook profilu in pri tem 

pripisal: "Skorumpirani poslovnež L.K.: teroristi tudi pri nas!". Alojz Journalist ima 3.587 

Facebook prijateljev, objavo gospoda Novaka pa je delil kot "javno objavo", kar omogoča, da 

se z njo seznanijo tudi osebe, ki z njim niso neposredni prijatelji. Luka Kalif je na objavo 

naletel 14.11.2014 in nemudoma zahteval njen izbris, vendar je bilo že prepozno, saj so jo do 

takrat videle tudi osebe, ki so z njim poslovno sodelovale. Kar nekaj lovskih in drugih trgovin 

je po objavi prenehalo naročevati pri družbi Aziotokis, prav tako so prenehala pogajanja z 

nekaterimi novimi kupci doma in v tujini. Razlog za to je bil, da jih javnost ne bi povezovala 

z Islamsko državo, saj bi vsak indic v orožarskem poslu zadoščal za povezavo s teroristi in 

biti del Aziotokisove poslovne mreže, katere član je bil tudi Miha Otožan, je seveda tak indic.  

 

Tako v poslovnem kot v zasebnem življenju se je gospoda Kalifa prijela stigma, da je 

sodeloval z Miho Otožanom in preko njega Aziotokisove izdelke pošiljal teroristom v Sirijo. 

Brez posledic pa ni ostala niti objava v zvezi s koruptivnimi dejanji in o slabi kakovosti 

Aziotokisovih izdelkov, saj je takšno oceno podal eden izmed vodilnih strokovnjakov na 

področju streliv (Aleš Novak). Po incidentu so namreč nekateri pomembni lastniki orožarskih 

trgovin začeli naročevati pri gospodu Novaku, Aziotokis pa je izgubil 17% obstoječih 

partnerjev in neznano, vendar veliko število novih kupcev. Zaradi tega je imela družba 

Aziotokis manj prihodka, kar je vplivalo tudi na bistveno znižanje plače gospoda Kalifa.  
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Zaradi nastale škode se je Luka Kalif obrnil na vašo odvetniško pisarno in želi, da se krivica, 

ki je nastala njemu in družbi Aziotokis, odpravi. Svetujte mu in pripravite vso potrebno 

dokumentacijo za izvedbo pravdnega postopka. 

 

IZJAVE, KI SO BILE PRIDOBLJENE PRED PRAVDO: 

 

- Luka Kalif, roj. 12.11.1975, stalno prebivališče v Mariboru; 

"Zaradi te objave smo izgubili poslovne partnerje, posledično so se zmanjšali naši prihodki. 

Trpim zaradi laži, češ da sodelujem s teroristi. Izjava, da so naši izdelki slabe kakovosti, pa je 

močno vplivala na naše kupce." 

 

- Aziotokis, izdelave streliva za dolgocevna in kratkocevna orožja, d.o.o., sedež v Celju 

V imenu družbe že podal direktor. 

 

- Miha Otožan, roj. 01.03.1979, stalno prebivališče v Ljubljani; 

"Dajte si prebrat 3. člen Zakona o kazenskem postopku!" 

 

- Aleš Novak, roj. 22.01.1980, stalno prebivališče v Mariboru; 

"Nisem jaz kriv, da ima Aziotokis izpad dobička. Morda je to posledica krize, noben ne bi 

pomislil na to? Niti meni ne gre najbolje pa sem lastnik konkurenčne firme. Jaz sem samo 

povedal, kar mislim, da je resnica in vem, da je to resnica. Sicer pa je popolnoma moja stvar, 

kaj objavljam na Facebook, imam samo 45 prijateljev in to ni nobena javnost, je namreč 

enako, če bi na kavi debatirali o tem. Kam bi pa prišli, če bi nas za vsako izrečeno besedo v 

zasebnem življenju, kar moj Facebook profil nedvomno je, moralo biti strah, da nas bo kdo 

tožil? Nisem odgovoren za nič, kar mi gospod Kalif očita." 

 

- Alojz Journalist, roj. 31.05.1978, stalno prebivališče v Ljubljani; 

"Glejte, jaz sem neodvisen raziskovalni novinar in sem v tem primeru zgolj posredoval besede 

gospoda Novaka, ki sem jih 13.11.2014 prebral na Facebook-u. Nič več nimam za povedat." 
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