
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
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Sl-1001 Ljubljana 

Ptuj, 27.10.2018 

Zadeva: Zahtevek za preklic SKLEPA U-1-116/16-11, Datum 25.4.2018 

V skladu s Poslovnikom US, Ur. l. RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17: 70. člen 

(odprava pomot) in 86. člen (odprava pomot) pozivamo Ustavno sodišče, da prekličete SKLEP 

U-1-116/16-11, Datum 25.4.2018, nam prizna pravni interes kot lastnikom in opravi pravno 

varstveno potrebo. 

3. člen Ustave, ki je temelj in bit naše skupnosti govori: 

Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki „. 

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z 

volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. 

Oblast in njeno ne posredno izvrševanje imamo mi državljani in država RS smo mi. 

RS njeni organi so dogovorna in odgovorna oblika izvrševanja naše oblasti. 

Volitve so drugotna oblika izvrševanja naše oblasti. 

Izbrani državljani v organih RS niso izvorna oblast, so uslužbenci, ki izvršujejo našo oblast in 

ne morejo delovati brez naše vednosti in soglasja. 

Tako imamo mi državljani prvo in zadnjo odločujočo besedo pri vsem, kot tudi pri lastnini. 

Uslužbenci RS nimajo enega pisnega dokaza, da bi dali soglasje, da se odpovedujemo svoji 

lastnini tako, da se podržavi in preprodaja tretjemu. 

Državna lastnina ni ustavna kategorija. 

Trdimo, da je eno stranski odvzem in podržavljenje naše lastnine ne odgovoren, ne posreden 

poseg v našo pravico, pravni interes oziroma v naš pravni položaj in voljo kot lastnikov. 



Vlagatelji Pobude izkazujemo svoj pravni interes kot lastniki odvzete družbene lastnine po: 

- Ustavi SRS 1974 

- Ustavi RS 1991, 3., 33., 69. in 162. členu 

- Zakon o Ustavnem sodišču Ur. l. RS, št. 64/07 in 109/12, 24. člen 

Z navedenimi Predpisi, listinami in našo pisno izraženo Voljo dokazujemo in govorimo, da 

smo lastniki podržavljene lastnine naše zgodovinske dediščine, da je naša in jo imamo vso 

pravico dobiti nazaj, še posebej, ker smo jo so ustvarjali tako mi, kot naši predniki. 

Tako je odvzem in podržavljenje družbene lastnine brez našega soglaja, to je soglasja volj, 

proti ustavno dejanje uslužbencev RS, saj je le ta v Ustavi zavedena kot zasebna lastnina v ne 

razdelni obliki in jo varujejo: 

- 33. in 69. člen Ustave 

- Splošna deklaracija človekovih pravic, Generalna skupščina Združenih narodov 1948 

- Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin · 

- Naša Volja 

Kršitev človekove pravice je ali pa je ni. 

Mednarodno pravo pozna samo kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin in ne ločuje 

med večjimi in manjšimi kršitvami. 

US je dolžno vsako kršitev človekove pravice obravnavati. 

US naj spoštuje naše pravice in v skladu z Zakonom o Ustavnem sodišču 47. člen, Ur. l. RS, št. 

64/07 in 109/12 US pozivamo, da razveljavi Predpise navedene v Pobudi U-1-116/16 oziroma 

odpravite njihove učinke, posledice in njihovih ne ustavnosti ter nam tako povrne lastništvo 

nad našo lastnino. 

Pobudo podpirajo novi in novi podpisniki, tako osebe kot organizacije. Med njimi je SLOGA 9 

organizacija po vrsti. 

Prilagamo 20 lastno ročnih podpisnikov (list 136) in 300 e podpisnikov (seznam 29, 30 in 31) 

6 skupine kot podpisi še prihajajo in tako znaša skupaj 5370 podpisnikov. 

Rastko Plohl, Janko Veber, Veronika Župa nek, Bežan Žabjek in preko 5.150 vlagateljev ob 

podpori že 9 organizacij s preko 300.000 člani, večinoma z dokaznimi listinami deponirnimi 

na US. 

Prejemnik pošte: Rastko Plohl, Lovksa ulica 31, Dravski Dvor, 2204 Miklavž na Dravskem 

polju. 
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Obr. •P-2 Pošta Slovenije d.o.o„ Slomškov trg JO, 2500 Maribor, identifikacijska številka: SI25028022 
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