Stanislav Šoštarić, Kersnikova 2, Domžale - GSM 031 507-879
_________________________________________________
Ljubljana, 4.6.2013

mag. Alenka Bratušek, predsednica Vlade RS,
dr. Gregor Virant, minister za notranje zadeve,
dr. Senko Pličanič, minister za pravosodje
Zadeva: Kaj boste storili?
Spoštovani,
v dneh, ko se v naši državi na veliko išče odgovorne v »primeru Hilde Tovšak«,
vas želim opozoriti na »primer Šoštarič«, ki se pred slovenskim sodstvom in
celotno slovensko javnostjo vleče že sramotnih 13 let. Toliko časa slovenska
država moji 5-članski družini ne more zagotoviti najosnovnejših ustavnih pravic
(nedotakljivost stanovanja, nedotakljivost človekovega življenja, pravica do
zasebne lastnine…). To vladi, ki jo zdaj vodite Vi, gospa Bratuškova, zagotovo
ne more biti v ponos. Primer Šoštarič je namreč več kot zgovoren primer
neučinkovitega oz.
slabega ali celo koruptivnega delovanja posameznih(!)
sodnikov, tožilcev in policistov.
Ta tragična zgodba se je začela odvijati daljnega 3. septembra leta 2000, ko je
bila prisiljena moja družina (takrat še trije mladoletni otroci, žena in jaz) zaradi
nasilništva, ogrožanja varnosti in grdega ravnanja, pred tujim državljanom in
njegovimi pomagači, (tudi vpričo policistov), zbežati iz našega lastnega
stanovanja na Kersnikovi 2 v Domžalah. Kljub temu, da sem v teh letih
poskušal storiti vse, kar je bilo v mojih močeh in da je bilo v tem času
opozarjano od strani slovenskih »nacionalnih« medijev (objavljenih več kot 60
prispevkov), ki so opozarjali na ta v nebo vpijoč primer (obsežna dokumentacija
je dostopna na: http://www.primer-sostaric.si/) se pred domžalskim sodiščem še
vedno niso zaključili vsi postopki in po vseh teh letih še vedno ne morem, niti
ne upam stopiti v lastno stanovanje.
V tem času smo lastno stanovanje na Kersnikovi 2, v Domžalah, poskušali
večkrat prodati ali oddati v najem, a so morali potencialni kupci oz. najemniki
vedno bežati pred nasilnim sosedom, tujim državljanom. Žal mi stanovanja ni
uspelo niti podariti (poskušal sem 2x) najvišjim predstavnikom slovenske oblasti
(Drnovšku, Pahorju, Zdenki Cerar…).
Zato smo zahtevali od pristojnih državnih organov z prijavami, ovadbami in
tožbami, da se naše človekove pravice ki nam gredo po slovenski ustavi in
mednarodnimi pravili zaščitijo in ustavi samovoljno nasilništvo in teror tujega
državljana, pa so te naše zahteve bile ali prezrte ali zavrnjene ali izigrane.
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Glede na to, da je celotna dokumentacije preveč zajetna (več na omenjeni
spletni strani) vam bom v nadaljevanju zelo na kratko podal nekaj v nebo
vpijočih dejstev katera pojasnjujejo moje navedbe, in sicer:
Kazenski del primera Šoštarič:
 zaradi nasilništva, ogrožanja varnosti, grdega ravnanja, poškodovanja
tujih stvari, samovoljnosti, prisiljevanja… sem v omenjenem obdobju na
domžalsko Okrožno državno tožilstvo (tožilec Zoran Milanovič) podal več
kot 20 kazenskih ovadb, ki jih je omenjeni tožilec skoraj vse po vrsti
zavrnil, zaradi tega sem proti nasilnežu in njegovim družinskim članom
vložil 6 zasebnih kazenskih tožb (sodnica Vesna Podjed je 22.12.2006
izdala sklep o združitvi petih kazenskih tožb v en postopek),
 od leta 2003 do 28.5.2012 domžalskemu sodišču kljub sklicanim
narokom ni uspelo opraviti zaslišanja obdolženih v glavni
obravnavi (v tem času je odpadlo več kot 43 sklicanih obravnav, od
tega vsaj 24-krat zaradi tega, ker tožene stranke oziroma njegovih
družinskih članov ni bilo na sodišče zaradi najrazličnejših razlogov
(bolezen, opravičilo, brez razloga, ker niso imeli zagovornika in podobno. V
več kot 10. primerih so razprave odpadle po odločitvi sodišča oziroma
brez pravega razloga. Ena razprava je bila odpovedana zaradi sodniške
stavke,
 7.2.2011 je sodnica Anica Grilj izdala sklep o absolutnem
zastaranju treh zasebnih kazenskih tožbah,v štirinajstih dneh po tem
pa v nekaj mesecih še o zastaranju dveh kazenskih tožb (vse stroške
obdolžencev in njihovih odvetnikov po sklepu sodnice Anice Grilj krije
državni proračun, stroške zasebnega tožilca pa nosi zasebni tožilec sam).
 20.9.2009 sodnica Anica Grilj, namesto, da bi se ukvarjala s kaznivimi
dejanji, skliče obravnavo na naslovu Kersnikova 2, in sicer z namenom, da
bi na njeno pobudo stanovanje prodali nasilnežu (podobnih pobud je bilo v
tem postopku več, a se je izkazalo, da gre bolj za »slepilni manever« oz.
pridobivanje časa). Kljub osebni prisotnosti sodnice nam nasilnež skupaj z
družinskimi člani prepreči vstop v hišo. Vstopili smo šele po prihodu in ob
prisotnosti policije. Ob tem obisku smo ugotovili, da nasilnež in njegova
družina uporablja naše stanovanje (prebili so nosilno steno, vanjo vgradili
vrata in v enem delu uredili kuhinjo, v drugem pa dnevno sobo. Naše
osebne stvari so vse pokradli.)
 29.9.2010 višje sodišče v Ljubljani potrdi sklep
Okrožnega sodišča v Domžalah o vznemirjanju lastninske pravice
in kršiteljici (žena nasilneža – ona je lastnica stanovanja, nasilnež pa ni
niti slovenski državljan) naloži, da vzpostavi prvotno stanje v stanovanju
in da izprazni vzhodni del dvorišča, tako da odstrani stare in dotrajane
avtomobile in omogoči tožnikoma dostop do svojega dela dvorišča,
 8.7.2011 sodni izvršitelj poskuša izvršiti sklep Višjega sodišče iz
prejšnje alineje. Tega sklepa ni mogel izvršiti, ker mu nasilnež tega ni
dovolil storiti (v zapisniku je med drugim zapisal: »ker je med upnikom in
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dolžnikom obstajala nevarnost, da se verbalne grožnje spremenijo v
fizične, sem ocenil, da je smiselno dejanje zapustiti…«).
22.9.2011 je isti sodni izvršitelj še enkrat poskusil opraviti izvršbo,
a ga je nasilnež ponovno nasilno pregnal, mene pa poskusil udariti z
kovinsko palico. Na PP Domžale sem zaradi tega podal kazensko ovadbo
prisiljenja in poškodovanja tuje stvari (nasilnež je ob tej priložnosti celo
policistu na zapisnik izjavi, da… »če bi imel pri sebi pištolo, bi ga ustrelil na
mestu…«).
Okrožni državni tožilec Zoran Milanovič je za omenjeni dve kaznivi dejanji
vložil tožbo na domžalskem sodišču. Sodnica Anica Grilj je 23. 4. 2013 v
zvezi s tem postopkom razglasila sodbo, s katero je nasilneža obsodila na
1 (eno) leto pogojne kazni in izrekla varstveni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja na prostosti. Sodna izvedenka je namreč v tem
postopku predložila psihiatrično mnenje, v katerem je zelo jasno ugotovila,
da pri obdolžencu obstaja velika nevarnost, da bo ponavljal kazniva
dejanja v povezavi z oškodovancem zaradi močnih negativnih čustev, ki jih
goji do njega in zaradi bistveno zmanjšane sposobnosti obvladovanja v
stanjih afekta.
Podroben pregled dogajanja v kazenskem postopku v kronologiji:

http://www.primer-sostaric.si/kronologija/kronologija-postopek-k249/

10 let za ugotavljanje lastništva
Podobno »učinkoviti« in dolgotrajni so tudi postopki na civilnem delu, kjer je
domžalsko sodišče potrebovalo kar 10 let za ugotavljanje lastništva, čeprav
je že v kupoprodajni pogodbi med menoj in prejšnjo lastnico to bilo znano.
Podrobno
glej
v
skupni
kronologiji
dogajanja
http://www.primer-sostaric.si/kronologija/

v

primeru

Šoštarič

Spoštovana gospa predsednica vlade in ministra za notranje zadeve ter
pravosodje, po toliko letih sprenevedanja prav vseh najbolj odgovornih
nosilcev oblasti v naši državi (komu in kaj sem v tem času pisal, si lahko
je po mojem
ogledate na: http://www.primer-sostaric.si/peticije-oblastem/)
prepričanju zdaj končno napočil časa, ko bo moral nekdo temeljito in
nepristransko preučiti delo posameznih sodnic na domžalskem sodišču,
delo tožilca in domžalske policije ter tudi /ali predvsem »ozadje«
primera Šoštarič in odgovoriti na nekaj dejstev in namigov, do katerih so se v
teh letih dokopali predvsem mediji, in sicer:
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 zakaj je nekdanji okrožni državni tožilec Miran Železnik že leta 2002
na Komisiji za peticije pri DZ predlagal, naj policija odkupi Šoštaričevo
stanovanje? (odgovor policije je dostopen na: http://primersostaric.si/documents/drz.organi/mnz/nakup%20stan-10.4.02.gif)
 zakaj je omenjeni državni tožilec zadrževal spis zoper I.A. za kaznivo
dejanje izsiljevanja v njegovi znameniti omari s spisi (okrožni državni
tožilec Zoran Milanovič me je 27.9.2005 obvestil, da se je ta kazenska
ovadba naenkrat znašla v Domžalah, čeprav je bilo za to pristojno Okrožno
tožilstvo v Ljubljani. Namesto, da bi kaj storil, me je vprašal, kaj naj stori
z omenjeno kazensko ovadbo… Nekdanji državni tožilec Železnik se je
kasneje v vlogi odvetnika pojavil celo kot zagovornik nasilneža…!)
 kdo in s kakšnim namenom je nekdanjega predsednika komisije za
peticije pri DZ Janeza Drobniča svaril, naj se ne ukvarja več s primerom
Šoštarič
(http://primersostaric.si/documents/mediji/kapitulacija%20drzave-15.6.02.jpg)
 kdo in zakaj, kot se je na seji občinskega sveta v Domžalah že leta 2001
spraševala Savica Poreber, svetovalka generalne državne tožilke, je iz
zapora izpustil I.A., saj ga je ona preganjala za 14 let zapora, izpuščen
pa je bil že po dveh letih… (http://www.primer-sostaric.si/uvod/),
 zakaj je Mirko Bandelj, nekdanji generalni sekretar vlade, brez vednosti
Irene Kolak (svetovalke Janeza Drnovška) skrivnostno odnesel spis
primera Šoštarič (http://www.primer-sostaric.si/uvod/) in komisiji za
peticije
pri
DZ
poslal
odgovor
(http://primersostaric.si/documents/drz.organi/vlada/odgovor%20vlade.html), s katerim
komisija
za
peticije
ni
bila
zadovoljna
(http://primersostaric.si/documents/drz.organi/komisija/sklep2-23.9.02.gif)
 ali ima I.A. sploh slovensko državljanstvo, ali je res sodelavec
http://primerobveščevalne
službe
(imam
nekaj
dokazov
in
sostaric.si/documents/mediji/zaradi%20s%20odsli%20v-1.6.01.jpg)
in
kako je mogoče, da sodišče v tem primeru vse sodne stroške v
kazenskih zadevah preloži na breme državnega proračuna?
 kakšno vlogo sta v tem sramotnem procesu odigrala domžalska
odvetnika Martin Kosmina (žal je že pokojni) in njegova družabnica
Jagoda Cujnik, ki je bila pred odhodom v odvetništvo zaposlena na
domžalskem sodišču (http://www.primer-sostaric.si/uvod/)...
 koliko davkoplačevalskega denarja je bilo v skoraj 13. Letih po
nepotrebnem porabljeno v primeru Šoštarič in koliko tisoč ur sodniškega,
tožilskega in dela drugih visokih uradnikov je bilo porabljenega v primeru
Šoštarič in kdo bo za to nosil odgovornost?
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To je le nekaj poudarkov, na osnovi katerih se poraja veliko dodatnih vprašanj o
tem, kaj se pravzaprav dogaja v naši državi in v kako globoko močvirje
»brezpravja« in moralne krize smo zabredli samo zato, ker vsi pristojni po vrsti v
tej državi ne opravljajo svojega dela pošteno, odgovorno in tako kot jim velevajo
ustava in zakoni.
Ker je po toliko letih več kot očitno, da vlada in druge institucije sistema moji
družini niso mogli zagotoviti niti najosnovnejših ustavnih pravic in ker zaradi
izjemnega nasilništva in fizičnega izgona iz stanovanja (od 3. septembra 2000)
ne moremo živeti v lastnem stanovanju, od vlade pričakujem in zahtevam,
da odkupi našo nepremičnino na Kersnikovi 2 v Domžalah in moji družini
povrne vso drugo materialno in nematerialno škodo, ki jo je v skoraj 13.
letih izgnanstva, negotovosti, strahu utrpela moja družina.
Glede na najnovejše izvedensko mnenje psihiatrinje o storilčevem stanju in
izrečen varstveni ukrep, ki ga je 23.4.2013 izrekla sodnica Anica Grilj, od vlade
zahtevam sklep o tem, kako bo moji družini zagotovila varnost in
osnovne ustavne pravice kot so nedotakljivost življenja, prepoved
mučenja, svoboda gibanja, pravica do zasebne lastnine, nedotakljivost
stanovanja.
Zaradi ugotovljenega duševnega stanja nasilneža se naša družina zdaj počuti
veliko bolj ogroženo, saj je vsak moj oz. naš poskus dostopa do naše lastnine,
lahko usoden, zato pričakujem, da se bo vlada zdaj končno resno lotila tega
problema, za katerega so domžalski občinski svetniki že leta 2000 ugotovili, da je
vlada v tem primeru dolžna poskrbeti za varnost družine in zakonitost in to od
vlade tudi zahtevali.
V kolikor, gospa premierka, v 14 (štirinajstih) dneh ne bom prejel pisnega
zagotovila vlade RS, bom kopijo tega pisma poslal vsem evropskim komisarjem
in najvišjim odgovornim v EU, vsem veleposlanikom v Sloveniji ter tudi
poslancem evropskega parlamenta ter jih zaprosil za pomoč.
Z odličnim spoštovanjem!

Stanislav Šoštarić

Poslano:
- naslovnikom,
- predsednikom vseh parlamentarnih strank,
- predsednikom poslanskih skupin v DZ,
- vsem profesorjem in njihovim sodelavcem na Pravni fakulteti v Ljubljani in Mariboru,
- ameriškemu veleposlaniku v RS
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