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Srbski silak Izet Adilović bo sedel poldrugo leto.
LJUBLJANA – Leto in pol bo, če sodba postane
pravnomočna, Izet Adilović iz Domžal jedel zaporniško
hrano, ker je po prepričanju tožilstva sredi maja norel, vpil,
žalil in grozil policistom, za nameček pa jim zažugal še s
kladivom, kolom in sekiro. Dejanje je zanikal, a si je s tem
pravzaprav naredil medvedjo uslugo, saj bi lahko priznal
krivdo v zameno za nižjo kazen. Argumentov, ki bi govorili
njemu v prid, sodni proces pravzaprav ni razkril.
Tajil je
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
59-letni 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 je bil v evidenci vpisan kot večkratni kršitelj cestnoprometnih predpisov.
Razlogov za odvzem opla kadetta je bilo dovolj, takrat pa je obtoženemu zavrela kri. Dejal je,
da avto raje sam razbije, kot da mu ga zaplenijo. To je naposled tudi storil, saj se ga je res lotil
s kolom. A pri tem ni pozabil groziti policistom, saj jim je zagotovil smrt, pa še kakšno
sočnejšo je izustil.
Dva poškodoval
Po lovljenju okoli hiše, prepiranju in prerivanju so ga možje v modrem le obvladali, a je
Adilović (mimogrede, kar precej ga je skupaj) dva policista lažje poškodoval. K temu, da se je
možakar vsaj nekoliko umiril, je najbrž pripomogel solzivec. Sledila sta aretacija in srečanje s
preiskovalnim sodnikom, ki je sklenil, da bo srboritež na sojenje počakal v priporu.
Obtoženi je v hramu pravice zanikal očitke tožilstva. Ne zanika, da je s kladivom razbil
vetrobransko šipo kadetta, grožnje in druge navedbe pa je označil za neresnične. Nasprotno,
trdi, da so bili med aretacijo policisti žaljivi in grobi. Vse to je po njegovih besedah videla
priča, ki pa včeraj ni bila tako zgovorna, kot je obtoženi verjetno pričakoval, da bo. Marjan K.,
ki je Adiloviću tistega dne na dvorišču popravljal golfa, se spominja, da je imel obtoženi res
opraviti s policisti, a mu podrobnosti niso znane. »Vse se je dogajalo na drugi strani hiše.
Slišal sem le nerazumljivo vpitje,« je na kratko vse, kar je vedel. Sodišče je zaslišalo tudi vseh
pet policistov, vpletenih v dogodek, ki so potrdili navedbe tožilstva.
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Kriv je
Tožilka Maša Podlipnik je bila v sklepni besedi jasna, da je obtoženemu krivda v celoti
dokazana. Poudarila je, da mora sodišče pri odmeri kazni upoštevati vztrajnost in
stopnjevanje nasilja ter da je še zdaj povsem nekritičen do svojega dejanja. Čeprav je
Adilović formalno nekaznovan, saj so se mu tri pravnomočno pogojne obsodbe že iztekle, je
tožilka opozorila, da tega ne gre povsem spregledati. Predlagala je leto in osem mesecev
zapora.
Nasprotno je ocenila odvetniška kandidatka Tea Mlinar Kovačič, ki jo je zmotilo predvsem
»neobičajno delo policije«. Vse skupaj jo spominja na vnaprej pripravljen scenarij, saj Adilović
v lokalnem okolju velja za silaka. Edina pravična sodba bi bila po njenem mnenju oprostilna
ali vsaj pogojna obsodba.
»Obtoženi je kriv poskusa kaznivega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Obsodi se ga na
leto in šest mesecev zapora,« se je glasil izrek sodbe v imenu ljudstva. Plačati mora še
stroške kazenskega postopka, na pravnomočnost sodbe pa bo počakal v priporu. Sodbo
bodo slej ko prej pod drobnogled vzeli višji sodniki, saj je zagovornica pritožbo že
napovedala.
Nagnal družino
Predvsem lokalni skupnosti je Izet 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.
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