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Spoštovani,

postopek v Avstriji proti Silvu Gorencu zaradi ugrabitve Stjepana Crnogorca poteka, sedaj pod
nadzorom Vrhovnega tožilstva Republike Avstrije. Nadzor je uvedla tudi notranja
protikorupcijska komisija Ministrstva za notranje zadeve Avstrije. Razlog, da je toliko nadzorov
tiči v Sloveniji.

Prejel sem pismo ministra za sodstvo Republike v Avstriji, v katerem ta jasno zapiše, da vse
malo dlje traja zaradi potrebnega sodelovanja s slovenskimi pravosodnimi organi.

Ministrstvo za pravosodje, predvsem pa policija, zavlačujejo s svojo nedejavnostjo , procesnimi
zapleti in podobno. Vse z enim ciljem, da bi zavlačevali, v upanju, da bi smrt obtoženih
preprečila proces.

Prevod pisma, ki sem ga sprejel dva dni nazaj:

Spoštovani gospod Leljak!

K v Vaši vlogi navedeni zadevi Vam v imenu pristojnega strokovnega Oddelka za posamezna
kazenska dejanja na Ministrstvo za sodstvo sporočam, da Vam zaradi tega , ker niste stranka v
postopku, ne morem dati nobene podrobne informacije o postopku v kazenski zadevi, ki jo vi
navajate.
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Lahko pa Vam vsekakor zagotovim, da Državno tožilstvo Salzburgu v tej zadevi ni nedejavno.
Preiskave napredujejo pod strokovnim nadzorom Vrhovnega tožilstva Linz in Ministrstva za
pravosodje. Da pa je Državno tožilstvo v Salzburgu pri njihovi preiskavi v pravni pomoči še
posebno odvisno od kooperacije slovenskih pravnih organov, je razumljivo samo po sebi.
Vplivanje tujih obveščevalnih služb na avstrijsko Državno tožilstvo lahko jaz izključim. Če
povzamemo, je delo državnih tožilstev glede tega kazenskega primera brez napake. Zato Vas
prosim za razumevanje, da s strani Ministrstva za pravosodje nobena nadaljna zahteva glede
tega primera ne more priti v poštev.

Želim pa se Vam vsekakor ob tej priložnosti zahvaliti za pomembno raziskavo in dragocene
napotke v tej kazenski zadevi.

05.07. 2016 se nadaljuje glavna obravnava zoper mene na Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Spomnem, kazenski pregon proti meni je predlagal Silvo Gorenc zaradi žalitve, ker sem javno
objavil, da je dal nalog ugrabiti in likvidirati Stjepana Crnogorca. Med tem so mnogi mediji v
tujini, na žalost ne v Slove niji, objavili slike 36 ljudi, ki jih je v njegovem mandatu šefa YU
UDBE, likvidirala ta totalitarna služba.
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