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Z brco odbil policista, kot bi imel le deset
kilogramov
Izet Adilović je grozil in vpil, da mu avtomobila ne bodo zaplenili in da ga raje sam razbije.
Marko Jakopec, kronika
tor, 21.08.2012, 21:00
Ljubljana – »Ne bom se zagovarjal, odgovarjal bom le na vprašanja,« je na sodišču povedal
devetinpetdesetletni Izet Adilović. Zaradi groženj policistom, »da bo vse pobil«, je obtožen kaznivega
dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.
Prav filmsko je bilo dogajanje 17. maja na dvorišču večstanovanjske hiše na Kersnikovi 2 v
Domžalah, kamor sta malo pred 10. uro prišla domžalska policista. Izvršiti sta namreč hotela odredbo
okrajnega sodišča v Domžalah in na obravnavo prisilno privesti ženo Izeta Adilovića, poleg tega pa z
družinskega dvorišča odpeljati počitniško prikolico, ki je bila menda predmet sumljivih poslov.
Ko se je postopek za privedbo že začel, je s sodišča priromalo obvestilo, da je obravnava preklicana in
da privedba ni potrebna. Adilović se je, po besedah policistov, ki so pričali pred ljubljanskim
okrožnim sodiščem, že takrat do njih vedel zelo sovražno, nesramno in žaljivo. Podil jih je z dvorišča
in jim v sočnem jeziku žolčno razlagal, da tam nimajo česa iskati.
Policista, ki sta hkrati sumila, da je Adilović, srbski državljan, ki že 40 let živi v Sloveniji, storil
kaznivo dejanje zatajitve, sta hotela preveriti tudi nekatere okoliščine, povezane z njim. Kot sta
povedala na sodišču, sta ob rutinskem pregledu dokumentov za njegov avtomobil ugotovila, da ti niso
veljavni, saj so bili izdani v Srbiji, in ne v Sloveniji, prav tako pa je bil v evidenci vpisan kot večkratni
kršitelj cestnoprometnih predpisov.
Adiloviću sta povedala, da jima zakon narekuje odvzem avtomobila, kar pa je bilo zanj očitno preveč
in mu je dokončno zavrela kri. Policista, oborožena z izkušnjami s prejšnjih srečanj z obtoženim, sta
kaj hitro ugotovila, da zaplemba avtomobila ne bo potekala gladko, zato sta poklicala okrepitve.
V obtožnici piše, dogajanje pa so potrdili tudi policisti, da je Adilović nato zbežal za hišo, se vrnil z
železno palico in grozil policistom, da bo vse pobil in da se bo spravil na njihove otroke. Navrgel je,
da mu vozila že ne bodo zaplenili in da ga raje sam razbije. Železni kol je kasneje zamenjal s sekiro in
še naprej grozil možem postave.
S kladivom razbil vetrobransko steklo
Obtoženi je nato 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. A med
prerivanjem je Adilović enega od policistov kljub temu odrinil, da je z glavo udaril ob lijak. »Brcnil
ga je tako močno, da je odletel, kot da bi tehtal le deset kilogramov,« je dogodek slikovito opisal eden
od policistov.
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Sojenje se bo nadaljevalo v začetku septembra.

22.11.2012 9:52

