
Zavezništvo za notifikacijo ADP
Ptuj, dne 05.05.2015 in 01.07.2015 
naslovnik odposlane pošte:
NEODVISNI SINDIKATI SLOVENIJE
Trstenjakova 9, p. p. 22, 2250 Ptuj

Dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
Šubičeva 4 
1000 Ljubljana

Spoštovani!

Pošiljamo vam Pobudo št.2. k Pozivu št. 11:

k izvršitvi pravice do notifikacije Avstrijske državne pogodbe - ADP in prenosa preostalih ne 
prenešenih mednarodnih sporazumov in dogovorov SFRJ na Republiko Slovenijo, kot njeno 
pravno naslednico v imenu že 81. (prej v imenu sedem in sedemdesetih Pozivnic) Pozivnic 
Zavezništva za notifikacijo ADP.

V letošnjem letu, 15. maja 2015, je  bila 60. obletnica ADP, oziroma točneje

Državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije
(Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhangigen und demokratischen

Osterreich),

ki v svojem 7. členu varuje slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem in Štajerskem.

Pozivamo vas, da uredite vse potrebno, da bo Državni zbor Republike Slovenije nemudoma 
notificiral ADP po pravnem nasledstvu SFRJ in tako po tej mednarodni pogodbi so omogočil 
ustrezno in celovito zaščito slovenske manjšine s strani Republike Avstrije na njenem državnem 
ozemlju in v skladu s tem za čimprejšnje srečanje z vami.

za Zavezništvo za notifikacijo ADP: 

Rastko Plohl

Priloga:
Dopis predsedniku Vlade RS, dr. Miru Cerarju 
Poziv št. 11 predsedniku Vlade RS, dr. Miru Cerarju

V vednost:
poslanske skupine DZ RS 
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obiščite spletno stran 

www.posta.si ali 
skenirajte QR-kodo.
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Poslujemo v skladu s splošnimi pogoji. ( p o t i p i s  p u a u i w g u  .
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