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Nad policiste s kolom, sekiro in še kladivom
Izet Adilović ne priznava, da bi nad policisti vihtel sekiro in kladivo in tulil, da jih bo pobil.
Mitja Felc, kronika
pet, 20.07.2012, 06:00
Ljubljana - Izet Adilović iz Domžal ne priznava niti, da so se 17. maja na dvorišču njegove hiše
pojavili policisti, kaj šele, da bi nad njimi vihtel sekiro in kladivo, zraven pa tulil, da jih bo pobil in se
maščeval celo njihovim otrokom.
Prav filmsko je bilo 17. maja dogajanje na dvorišču večstanovanjske hiše na Kersnikovi 2 v
Domžalah, kamor sta nekaj pred 10. uro prišla domžalska policista. Sumili so namreč, da je
devetinpetdesetletni Izet Adilović, srbski državljan, ki že 40 let živi v Sloveniji, storil kaznivo dejanje
zatajitve, zato sta hotela preveriti nekatere okoliščine.
Ko sta pregledovala Adilovićeve dokumente za osebni avtomobil, sta ugotovila, da ti niso več
veljavni, prav tako pa je bil v evidenci vpisan kot večkratni kršitelj cestnoprometnih predpisov.
Razlogov za odvzem opla kadetta je bilo dovolj, takrat pa je obtoženemu zavrela kri.
S kladivom razbil vetrobransko steklo
V obtožnici piše, da je Adilović zbežal za hišo, nazaj prišel z železno palico in grozil policistoma, da
bo vse pobil in da se bo spravil na njune otroke, sledila pa je ploha sočnih besed. Navrgel je, da njemu
vozila že ne bodo zaplenili in da ga raje sam razbije. Policista sta zato na pomoč poklicala kolege, a ga
niti okrepitev ni umirila. Železni kol je Adilović zamenjal s sekiro in še naprej grozil možem postave.
Policistova opozorila, da bodo uporabili silo, če se ne umiri, so naletela na gluha ušesa. Obtoženi je
spet stekel za hišo, se vrnil s kladivom in z njim razbil vetrobransko steklo svojega avtomobila. Takrat
so policisti spoznali, da z lepo besedo ne bodo prišli nikamor.
Eden od njih se je pognal za Adilovićem, a je ta proti njemu zamahnil s kladivom in ga udaril po levi
roki. Kljub temu ga je policist zbil na tla, s pomočjo kolegov pa ga je obvladal in vklenil. Da se je
možakar vsaj nekoliko umiril, je najbrž pripomogel tudi solzivec. A med prerivanjem je Adilović
enega od policistov kljub temu odrinil, da je z glavo udaril ob lijak. Oba poškodovana policista sta
bila k sreči le lažje ranjena.
S kazensko ovadbo zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi so Adilovića po
policijskem pridržanju odpeljali pred preiskovalnega sodnika ljubljanskega okrožnega sodišča. Ta je
sklenil, da mora v pripor.
Na včerajšnjem predobravnavnem naroku bi se Adilović v zameno za nižjo predlagano kazensko
sankcijo tožilstva lahko izrekel za krivega, a vztraja, da je nedolžen. Pravi celo, da tistega dne ni imel
opravka s policisti, saj jih ni bilo na domačem dvorišču. A kasneje je njegova zagovornica kot dokaz
predlagala pričo, ki naj bi videla, kako surovi so bili možje v modrem.
Zagovornica je prepričana, da so policisti s silo pretiravali, zato je predlagala izvedenca, ki bi znal kaj
povedati o policijskih pooblastilih. Okrožna državna tožilka Maša Podlipnik se je temu predlogu
čudila, saj so policisti glede na hude grožnje in nasilje obtoženega uporabili res kar se da mile prijeme.
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Divjanje in grožnje so namreč presenetili še celo vsega hudega vajene policiste.
Iz hiše nagnal sosede
Adilović včeraj ni prvič sedel na zatožno klop zaradi kaznivih dejanj nasilništva. Po lastnih besedah je
bil sicer pred 12 leti pogojno obsojen zaradi hude telesne poškodbe, na še dve pogojni obsodbi (zaradi
nasilništva in ogrožanja varnosti) pa je kar pozabil. »Aja, pa tisto ni kazen, to je bilo pogojno,« je
navrgel, ko ga je sodnica spomnila, kaj vse piše v njegovi kazenski evidenci.
Predvsem lokalni skupnosti je Adilović znan tudi zaradi sporov z družino Šoštarič, ki se je ravno
zaradi njegovega nasilništva že leta 2000 izselila iz večstanovanjske hiše v Kersnikovi ulici v
Domžalah. Oškodovana družina se je s tremi otroki znašla na cesti, vsi po vrsti pa so od primera
dvignili roke, češ da gre za civilnopravni spor. Stanislav Šoštarič je iz obupa celo dejal, da stanovanje
podari sodnikom, tožilcem, odvetnikom in poslancem. Interesentov, razumljivo, ni bilo.
Šoštaričevi so sicer vložili odškodninsko tožbo, s katero od Adilovića terjajo povračilo stroškov, ki so
jih imeli z večletnim najemom drugega stanovanja in zaradi duševnih bolečin, ki jim jih je povzročil z
večletnim psihičnim in fizičnim nasiljem. Med drugim pa je zob časa naredil svoje in sta stanovanje,
ki je bilo več let nevzdrževano, precej načeli plesen in vlaga.
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