
Ptuj • Na Ptuju sodijo Izakoveanu, ki naj bi oropal vee post 

Damjanjerebic obtozen ropa poste V Trnovski vasi 
»Daj denar,«je od poStne usluzvenke 12. decem bra l{tni na posti v Tmovski vasi zahteval ropar. Postna usluzvenka je bila zrtev ropa ze tretjic. MoSki srednje 
postave je tisti dan vstopil v poslovalnico nekaj minut pred njenim zaprtjem in ji zagrozil. Prepricana je bila, da ji grozi 5 piStolo, na posnetku vamostne 
kamere pa roparsko oroZje bog kot na piStolo spominja na vzigalnik za plinski stedilnik. 

Preden je postna usluzbenka 
dOjela, kaj se dogaja,je moski 
stopil na pult, prestopil stekleno 
pregrado, jo s stolom vred odrinil 
od sebe, iz predala pobral denar, 
,zapustil posto in izginil ' v temo. 
Takoj ko ji je obmil hrbet, je priti
snila na gumb za alarm in sprozila 
vamostni mehanizem, tako ime
novano past, ki obarva denar in 
roparski plen zaradi tega postane 
neuporaben. Storilec je odnesel 
1.275 evrov. Zrtev si ga je zapom
nila kot moskega vitkejse postave, 
visokega ,okoli 180 centimetrov. 

Kako je ropar videti v obraz, policiji 
ni znala opisati, saj si ga je prekril 
z ruto, na glavi pa je nosil eepico 
s seitnikom, poveznjenim eisto do 
oci. Zamaskiran je v poslovalnico 
poste vstopil ob 16.48, je videti na 
posnetku vamostne kamere, ki so 
ga ze na prvi obravnavi v primeru 
ropa poste Tmovska vas predva
jali na okroznem sodiscu na Ptuju. 
Storilec je za svoj podvig tistega 
cetrtka potreboval vsega 31 se
kund. Usluzbenka poste je stekla 
za njim, a moskega ni vee videla. 

Verlejski rop 
V predkazenskem postopku 

OkroZno sodiSle v Murski Soboti proti Damjanu jerebicu 
Se ni sprozilo preiskave za rop poSte v VerZeju, ki se je zgodil 
20. novembra lani. Ko bo sodiSce opravilo zasliSanje, bo pro
ti jerebicu stekla preiskava. Zahtevo za preiskavo je vloZilo 
murskosoboSko okroZno driavno toZilstvo na podlagi ovad
be tam1wjSrijih kriminalistov, ki menijo, da so oCitno zbrali 
dovog dokazov, da imajerebic na vesti Se rop v VerZeju. Mi
mogrede: Vmes se je 13. maja zgodil rop banene poslovalnice 
v Kriievcih pri Ljutomeru. Modus operandi storilca pa je bil 
podoben roparju poSt v Verieju in Tmovski vasL 

Ropar je v 31 sekundah odneset 1275 evrov. 

Jerebic trdi, da gre za 
policijski konstrukt 
zopernjega 

Tozilka Okroznega drzavnega 
tozilstva Ptuj Klementina Prejac je 
za moskega na posnetku prepriea
na, da je 32-letni Damjan Jerebic iz 
Izakovcev. Obtoznico je zgradila 
na najdenih oblaeilih, ki se ujemajo 
z roparjevimi na posnetku, na ob
laeilih pa so sledi DN K, ki pripadajo 
Jerebicu. Ze veekrat obravnavan 
zaradi premozenjskih deliktov in 

mamil je Izakovcan na sodiseu za
vmil krivdo. Prepriean je, da gre 
za policijski konstrukt proti njemu. 
»Tisti dan sem bil doma ob 17.10. 
Heerka me je prosila, naj jo peljem 
gledat bozieno okrasitev, ustregel 
sem ji, nakar me je policija med 
voznjo aretirala, vprico otroka. 
Razlog za prijetje mi ni bil pojas
njen, ob pomanjkanju dokazov mi 
je policija zavestrio krsila pravice,« 
je poudaril v svoj bran. 

V njegov prid je sel pray tako na~ 
stop oropane postne usluzbenke, 

Maj!perk • Obcani ogorceni na delom policistov 

ki tudi na sodiscu ni znala opisati 
storileevega obraza. Ko ji je sodni
ca Ma~ana Kosi, ki predseduje sod
nemu senatu, naroeila, naj pogleda 
Jerebica in ji odgovori, ali gleda v 
oei roparja, ni bila prepricana, ali 
je sooeena s storilcem. »Karkoli bi 
rekla, ne bi bila prepricana v svoje 
besede,« je odgovorila postarka. 

Zaplet s porotnikom 
Na ptujskem sodiseu so spet 

predvajali posnetke vamostne 
kamere poste iz Tmovske vasi. 

Kmalli je prislo do zapleta. Ob za
eetku gledanja posnetka se je na
mrec oglasil Jerebic z besedami: 
»Glejte zdaj tu, preden zaenem ... « 
Obtozeriec je nato nehal govoriti. 
Oglasila pa se je tozilka Prejaeeva. 
Zelela je, da se zapise,da je Jerebic 
ob gledanju posnetka ropa govoril 
v prvi osebi ednine. 

Spregovoril je pray tako eden 
od dveh porotnikov v sodnem 
senatu: »Tudi jaz sem tako slisal.« 
Izakovean se je zato vznejevoljil: 
»Rekel sem, preden zacnem govo
riti.« Sel je se korak dalje in izkori
stil moznost, ki jo ima pri svoji ob
rambi. Ker je porotnik, ki bi moral 
biti povsem nepristranski, z izjavo 
pritrdil tozilki, je Jerebic menil, da 
ravnanje porotnika vzbuja dvom v 
njegovo nepristranskost. Zato je z 
odvetnico Metko Matjasie Serdo
ner zahteval njegovo izlocitev. Ker 
ni ,slo za neutemeljeno ali nedo
voljeno zahtevo za izlocitev, ki bi 
jo senat lahko sam zavrgel, je bila 
Kosijeva primorana koncati torko
vo obravnavo. 0 izlocitvi porotnika 
bo odloeil predsednik okroznega 
ptujskega sodisea Andrej Zmauc .. 

Andrej 8edek 

Policisti merijo hitrosti, tatovom pa ne stopijo na prste 
Iz leta v leto je oeena varnostne slike na obmoCju MajSperka ugodna. Kgub temu se je po mnenju obcanov zadrge obdobje prisotnost policistov v obCini povecala. »Ali 
pogostejsemu pojavganju policistov botruje kakSno kriminalno dejanje, spremenjene vamostne razmere?«je zanimalo svetnika Kristijana LovrenCica. 

Iz Policijske uprave Maribor so 
sporocili, da policisti yes cas iz
vajajo svoje temeljne naloge: »Te 

mi meseci ali leta ter glede na poja
vljanje v drugih obcinah. 

A omenieni svetnik ni o~:lmlipn 

Vlomilci izpraznili 
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»Jutranji prizor nas je prese-
nptilll io nn.,n~1 ..... ~t, ...... ...r_ •• ____ L! 


