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Domžalčan grozil policistom s kolom, sekiro in
kladivom
Šestdesetletnik možem postave ni hotel prepustiti svojega jeklenega konjička
LJUBLJANA - "Ne priznavam krivde. Sedemnajstega maja dopoldne sem bil doma v Domžalah in res
sta prišla dva policista. To pa je tudi vse, kar je res, drugega ne priznam," je včeraj na sodišču izjavil
60-letni Izet Adilović. Obtožba, ki jo je tožilstvo spisalo proti njemu, je precej bolj obširna.

Policista Ivo V. in Klemen J. sta se tistega majskega dne pri Adiloviću oglasila zaradi suma, da je
storil kaznivo dejanje zatajitve. Zahtevala sta dokumente za njegov avto, ugotovila pa, da ima
neveljavno vozniško, da je večkrat kršil cestnoprometne predpise in da obstajajo vsi pogoji za
odvzem dokumentov in avtomobila. Da bi se možje postave polastili njegovega jeklenega konjička, je
bilo za Adilovića preveč. Policistov se je najprej poskušal lotiti s kolom, potem s sekiro in nato še s
kladivom, trdi tožilstvo. Zato je obtožen poskusa kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali
maščevanja uradni osebi in mu grozi zaporna kazen od enega do petih let.

Policista bosta zahtevala odškodnino
Ivo V. in Klemen J. sta se nasilneža komaj ubranila. Ko so čakali na avtovleko, je s sekiro v roki kričal,
da ju bo ubil pa da ju bo ustrelil in pokončal tudi njune otroke. Poklicala sta še eno patruljo in
vročekrvnežu so skupaj poskušali razložiti, kakšen postopek ga čaka, vendar je v roke vzel kladivo in
grozil tudi z njim. S kladivom se je lotil tudi svojega avta, udaril je po vetrobranskem steklu in ga
razbil, zamahnil pa je tudi po pokrovu motorja. Eden od policistov ga je popršil s sprejem, da bi ga
umiril, a brez uspeha, Adilović je še kar naprej zamahoval s kladivom. Končalo se je tako, da ga je
policist Ivo V. z davljenjem od zadaj podrl na tla in naposled so ga le vklenili. Ivo V. in Klemen J. sta
med vsem tem prerivanjem utrpela lažje poškodbe (včeraj sta na sodišču pojasnila, da bosta proti
napadalcu vložila premoženjskopravni zahtevek), nekaj prask pa je skupil tudi Adilović.
Ker obtoženi na predobravnavnem naroku kaznivega dejanja ni priznal, bodo o njegovi krivdi odločali
na "klasičnem" sojenju, ki se bo začelo 21. avgusta. Do takrat obtoženi ostaja v priporu na Povšetovi.
Na vprašanje okrožne sodnice Lee Habjanič, ali je bil že kdaj kaznovan, je obtoženi dejal, da je bil
pogojno obsojen pred dvanajstimi ali trinajstimi leti. Šlo je za povzročitev hude telesne poškodbe. Ko
mu je Habjaničeva omenila še dve razsodbi (zaradi nasilništva iz leta 2006 in ogrožanja varnosti iz
leta 2004) se ju ni spomnil, kot je bilo razumeti zato, ker je šlo za pogojni in torej niti ne za "pravi"
kazni. Na najnovejšem sojenju bodo zaslišali policiste, ki so se znašli na kraju dogajanja, zagovornica
Barbara Kolenko pa je tudi predlagala, da bi v primer vključili izvedenca za policijska pooblastila
glede pravilnosti uporabe prisilnih sredstev. Predlagala je tudi poizvedbe v ljubljanskem kliničnem
centru o tem, v kakšnem psihičnem oziroma fizičnem stanju je bil Adilović, ko so ga po izgredu
policisti pripeljali na pregled.

Sosede izgnal iz stanovanja
Obtoženi srbski državljan Adilović, oče petih otrok, je znan iz še ene zgodbe, medijsko odmevnega
spora z družino Šoštarič iz Domžal. Šoštaričevi so leta 2000 zaradi nasilnega Adilovića zapustili svoje
stanovanje v dvostanovanjski hiši na Kersnikovi v Domžalah - za ta korak so se odločili zaradi resnih
groženj novega sostanovalca (omejeval jim je prehod iz stanovanja, uporabo skupnih prostorov, kleti,
dostop do vrta...), ki so v enem primeru prešle celo v resen fizični obračun. Ravno v tem primeru je bil
Adilović obsojen zaradi nasilništva. A se zgodba s tem še dolga leta ni končala, med sprtimi je stekla
cela vrsta različnih in še odprtih sodnih postopkov. O primeru so razpravljali domžalski občinski
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svetniki, obveščen je bil slovenski politični vrh, Šoštarič pa je stanovanje, iz katerega je bil izgnan,
pred leti celo protestno ponudil najvišjim predstavnikom države.
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