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Dr. France Cukjati, 
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Ljubljana, 8. 9. 2008 
 
 

Zadeva: Peticija 
 
Spoštovani gospod Cukjati, 
 
v sredo, 3. septembra 2008, je minilo osem (8) let od nasilnega izgona moje družine (žena in  
trije otroci) zaradi nasilništva in odkritih groženj z ubojem (vpričo policije). Na kalvarijo, ki  jo 
že osem let doživlja moja družina, sem doslej že nekajkrat opozoril vse najvišje predstavnike 
zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti. Tudi vas osebno in vašega predhodnika. 

 O  tragičnem primeru družine Šoštarič so se na široko razpisali vsi najpomembnejši 
slovenski mediji. Kljub zgražanju slovenske javnosti in številnim urgencam, ki so jih na 
domžalsko sodišče naslavljali predsednik države, odbor za peticije pri DZ, varuh človekovih 
pravic, nevladne organizacije in drugi, moja družina (kljub izdani pravnomočni odločbi in 
izvršbi) še vedno ne more stopiti čez prag lastnega stanovanja, zaradi groženj in izgona tudi 
izpred hiše (tudi vpričo policije) svojega stanovanja ne moremo ne prodati ali oddati v najem 
nit uporabljati kot vsi drugi navadni ljudje. Institucije države RS,meni in moji družini niti po 
osmih letih ne morejo zagotoviti osnovnih ustavnih pravic!  
 Prepričan sem, da zelo dobro poznate primer Šoštarič, saj ste se na seji odbora za 
peticije (Delo. 20. 9. 2002) osebno zgražali na delovanjem vlade in med drugim dejali: 
»Odgovor vlade je sramoten, saj dokazuje, da ne pozna načina, kako zaščititi slovenske 
državljana pred nasiljem tujca…«. To je bilo v časih, ko ste bili v opoziciji.  

Pisal sem vam tudi kot predsedniku DZ 2.11.2005, vendar od vas na žalost nisem 
prejel nikakršnega odgovora, prav tako se komisija za peticije v času vašega predsedovanja 
(kolikor mi je znano) ni storila ničesar v zvezi z našim primerom. 
 Ne glede na vse to se zdaj s peticijo ponovno obračam na vas s prošnjo, da kot 
predsednik najvišjega zakonodajnega telesa v naši državi, končno nekaj storite v bran 
ustavnosti in zakonitosti. Ali osem let brez osnovnih ustavnih pravic in izgona iz lastnega 
stanovanja ni dovolj dolgo obdobje, da bi se končno nekaj premaknilo?? 

 
Od vas, spoštovani gospod predsednik, pričakujem, da boste temeljito preučili primer 

in brez odlašanja ustrezno ukrepali ter me pisno obvestili o tem! 
 

 V primeru, da ne boste mogli storiti ničesar, vam ponovno dajem 
pobudo  za uvedbo postopka za črtanje naslednjih členov iz slovenske ustave:  

 
- 17. člen - nedotakljivost človekovega življenja 
- 18. člen - prepoved mučenja 
- 32. člen - svoboda gibanja 
- 33. člen - pravica do zasebne lastnine 
- 34. člen - pravica do osebnega dostojanstva in varnosti 
- 36. člen - nedotakljivost stanovanja 

 



Navedene osnovne ustavne in človekove pravice so namreč v primeru moje družine 
grobo kršene osem let. Na to sem večkrat opozoril najpomembnejše predstavnike sodne, 
izvršilne in zakonodajne veje oblasti, vendar moja družina še vedno živi v ilegali in brez 
osnovnih ustavnih pravic. Ker mi v tem času nihče v tej državi ni mogel zagotoviti 
osnovnih ustavnih pravic in mi zagotoviti nemoten dostop do lastnega doma, po 
mojem prepričanju nima nikakršnega smisla, da so omenjene ustavne pravice 
zapisane v slovenski ustavi, saj jih v praksi nihče ne spoštuje, zato predlagam, da se 
črtajo iz ustave. 

 
Prosim vas, da o tej moji pobudi obvestite ustavno komisijo in poslance DZ. 
 
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam! 
 
 
Stanko Šoštarič 

 


