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Spoštovani, 

 

 

V zvezi vašega poslednjega dopisa  št.. 6.0-26/2008-5-BR , ki sem ga prejel 1.7.2008 , Vam sporočam : 

 

- Najprej zahvala za vaš trud in aktivnosti, da bi vendar moja družina bila deležna vsaj  

minimalnega človeškega spoštovanja. 

 

-  na vašo urgenco se je domžalsko sodišče odzvalo na način ,da je razpisalo glavno obravnavo v dveh  

tožbenih zahtevah.  

 

1. K 249/2003  je sodišče 6.5. 2008 opravilo namesto obravnave predmeta, kot je v petih zasebnih tož-

bah zahtevano, neko poravnavo. Namreč, od toženih strank se je udeležil samo Izet Adilović. Ta je 

zatrjeval da mi nimamo vstopa v stanovanjski objekt. Da bi vendar našli vsaj neko soglasje , smo  

predlagali, da naj nam  pusti da si poleg dveh vhodov za v objekt, od katerih je eden izključno naš, 

da postavimo še en vhod. Adilovič se je kategorično izjasnil da to nedovoli in dodal , da nam je že 

leta 2000 dal tri meseca časa, pa da to nismo izkoristili ( kar dokazuje da so nas planirano  pregnali 

iz bivališča). 

Nato je odvetnik adilovičevih g. Volgemut, predlagal da prodamo stanovanje Adilovičem.Nakar je Adi-

lovič dodal , da bo drugače na naslovu Kersnikova 2, v Domžalah mrtvih. Inzistiral sem da vse to sodnica 

da v zapisnik, pa so me vsi prisotni ,razen Adiloviča družno prepričevali da je to Adilovič izrekel kar 

tako in da to ni najbrš mislil resno. 

 

Na vse to,ter dejstvu,da imajo Adiloviči neko posebno zaščito v državi ,sem pristal, pa čeprav sem že 

večkrat ponudil tudi Adilovičem da kupijo naše stanovanje ,to niso hoteli , vse druge potencijalne kupce 

pa so napadali, meni pa onemogočali sleherni vstop v  stanovanje kaj šele da bi ga uporabljal. Tako na-

zadnje 18.4.2005 ,preko mojega odvetnika Skubic Petra, priporočeno poslana ponudba sklicujoč se na 

zakonsko predkupno pravico.   

Dal sem opraviti cenitev mojega stanovanja, sodno zapriseženemu cenilcu g. FRANCU BRESKVAR, 

SOTEŠKA POT 84, 1231 ČRNUČE ter plačal cenitev. 

 

 

Naslednji narok razpisan za  10.6.2008 , je odpadel zaradi stavke sodnikov. Naslednji bo 2.9.2008 

 

2. sodišče razpiše glavno obravnavo v pravdi P 165/2007 prej 128/00 za 3.6.2008 

SE PRELOŽI ( na prošnjo Adilovičevega odvetnika) 

 



Narok opravljen 10 7.2008 

tudi ta narok je potakal v neki poravnavi, čeprav sem nasprotoval ker je več kot očitno da je to samo Adi-

lovičev manever za zavlačevanje postopanj  in drugič izkoriščanje našega gmotnega položaja za izsilje-

vanje katero traja nepretrgano že osem let, sedaj mu to pomagajo še sodnice sicer z drugimi sredstvi. 

 

Drugi narok opravljen 28.8.2008  ponovni pritiski naj opustim cenitev cenilca Breskvarja, ker to Adilo-

viču ni po volji.  Naslednji narok bo 22.9.2008 

 

3. Končno je končan  kazenski postopek zoper BOSILJKO ADILOVIĆ  ŠT.  K 206/2007  Z  

OBSODILNO SODBO osem mesecev zapora pogojno na tri leta. 

Pri čem je Bosiljka Adilovič spoznana za krivo storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti po 

I.odstavku 145 čl.KZ 

 

4. Kazenski postopek zoper Izeta Adilović K182/2006  za kaznivo dejanje prisiljenja po  142 /I  členu 

KZ  še miruje. 

30.5.2007 razpisana Glavna obravnava. Izet Adilovič nemore pristopiti zaradi operacije tumorja v glavi, 

v  spis priloženo opravičilo  na roko napisano dne 9.1.2007 od dr. Aleša Leskovšek, SIMED zdravstvo 

d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljubljana, da je Adilović v sedanjem stanju nezmožen za delo in mu je pripo-

ročen počitek. 

20.6.2007 tudi opravičila ni. Policija ki je zadolžena da Adiloviča pripelje na zaslišanje pa sporoča da 

Adiloviča ni doma. 

   

     25.9.2007 je Adilović Izet prisoten na Glavni obravnavi v postopku  P 2596/ 2003-III , tudi  

12.2.2008 , 15.4.2008 – brez znakov operativnega posega. 

  

    12.2.2008 sem želel opraviti ponovni priklop elektrike v moje stanovanje in za to povabil Javno Elek-

tro podjetje iz Domžal g. Boštjana Slapar, ponovno smo bili fizično napadeni od Adilović Izeta in mi bilo 

onemogočeno da bi opravil priklop elektrike za kar sem dobil soglasje . Policija je napisala ovadbo. 

Tožilec Milanovič iz Domžal to ovadbo ponovno zavrnil kot večino ovadb, dne. 10.3.2008 št. 

Kt(0)173/08-2-MI-ml 

 26.2.2008 sem peljal Nepremičninskega agenta Jožeta Teodorovič da bi posredoval pri oddaji našega 

stanovanja, pa mi je to bilo grobo preprečeno od strani Adilovič Bosiljke. Na kraju samem bila prisotna 

polisijska intervencija. 

 

Kot izhaja iz vsega opisanega, Adilovičevi po svoji lastni izbiri odločajo, katerega postopka se bodo ude-

ležili in katerega ne… 

 

Zato Vas prosim za vaše posredovanje, za pospešitev postopanj v navedenih postopkih. 

 

Lep pozdrav 

 

Litija 1.9.2008                                                                          Stanislav Šoštarič 

 

 


