
Šoštaričevi otroci odrasli "na begu"
Z doma, kamor jim v osmih letih ni še nihče omogočil varnega vstopa, so morali zbežati
zaradi nasilnih sosedov

DOMŽALE - Na začetku meseca je minilo že osem let, kar je morala družina Šoštarič s tremi mladoletnimi

otroki zaradi nasilnih sosedov kar sredi noči zbežati iz lastnega doma po k oknu prislonjeni lestvi. Ker še

vedno ne morejo v svoje stanovanje, bodo poskusili v ponedeljek svoje stanovanje že v tretje podariti

tistim, ki bi jim lahko, a jim ne pomagajo.

Tokrat ga bodo podarjali predstavnikom domžalskega sodstva, ki jim v osmih letih niso uspeli zagotoviti varnega

vstopa, kaj šele bivanja v lastnem domu, pravi Stanko Šoštarič in dodaja, da stanovanja ne morejo ne uporabljati ne

prodati.

Doslej so ključe stanovanje poskusili že dvakrat brezuspešno izročiti najvplivnejšim predstavnikom oblasti. Tudi v

tretje je njihovo dejanje dejanje obupa, ki bo morda koga vsaj spomnilo, "da smo še tu, čeprav še vedno živimo v

ilegali in brez osnovnih ustavnih pravic," pravi Šoštarič. "Slavnostni podpis darilne pogodbe bo v ponedeljek ob 10.

uri v preddverju male dvorane državnega zbora RS," pravi in dodaja, da je povabil predsednika države, vlade,

nekatere ministre, poslance, veleposlanike EU v Ljubljani, varuhinjo človekovih pravic, nekatere najpomembnejše

predstavnike zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti ter tudi vrhove slovenske cerkve in številne druge

eminentne osebnosti.

Povabljene je v minulih osmih letih že večkrat prosil za pomoč. "A sodni mlini meljejo počasi," pikro pristavlja Šoštarič.

Tožbe, tako kazenske kot civilne, so odprte. Trije otroci pa še vedno odraščajo v vse prej kot toplem domačem

gnezdecu. Starejša sta že polnoletna, najmlajši, na začetku kalvarije še predšolski, je tudi že pri koncu svoje tretje

osnovne šole...

Stanko Šoštarič pravi, da so nasilni sosedje, ki so uspešno odgnali tudi vse kupce njihovega stanovanja, to poletje

pokazali vsaj pripravljenost, da bi sami odkupili stanovanje. "A za skoraj polovično ceno in še vse tožbe bi moral

opustiti," pravi Šoštarič in pojasnjuje, da od odškodninske tožbe ne more odstopiti že zaradi otrok, ki so bili prikrajšani

za svoje otroštvo. Na domačih sodiščih pa bo vztrajal vsaj še toliko, da reče svoje še ustavno sodišče, potem pa bo

ubral evropska pota. Do takrat pa bo še naprej skrbno zbiral in urejal dokumente, ki se jih je nabralo že več kot dva

tisoč. Večino si jih je mogoče ogledati tudi na njegovi spletni strani.
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