
 

 

Odstop premierja Slovenije: Rusijo želijo vplesti v konflikt 

Vladimir Romanov, 17. sušca/marca 2018, 21:47 - REGNUM  informativna agencija 

Pogled vidnega predstavnika pravih Slovencev Andreja Šiška, v zvezi s trenutno politično situacijo v 

Sloveniji. 

Andrej Šiško se je rodil 24. malega travna/aprila 1969. Leta 2011 je diplomiral in postal inženir 

informatike. Že kot srednješolec je soustanovil ilegalno Antikomunistično organizacijo Slovenije, 

zatem Fronto za samostojno Slovenijo ter Gibanje za odcepitev Slovenije - SAMO. Bil je tudi 

organizator in poveljnik Slovenske garde v vojni za Slovenijo. Danes je predsednik Gibanja Zedinjena 

Slovenija. Ima velik potencial, saj si je pridobil veliko političnega kapitala. Bil je tudi organizator in 

vodja navijačev NK Maribora na severovzhodu Slovenije. Na predsediških volitvah leta 2017 je zasedel 

četrto mesto. Z njim se je o političnem kontekstu odstopa slovenskega premierja pogovarjal Vladimir 

Romanov za informacijsko agencijo REGNUM.  

Kaj je po vašem mnenju resnični razlog za odstop premierja Cerarja? 

Očitno je odločitev Vrhovnega sodišča, ki je blokiralo referendum in posledično  financiranje železniške 

proge Koper-Divača, le izgovor. Ta odločitev je bila sprejeta zaradi stavke učiteljev in javnih uslužbencev, 

ki zahtevajo višje plače, česar Cerarjeva vlada ni bila sposobna rešiti. Logika nakazuje, da za bi za rešitev 

teh problemov z javnimi uslužbenci Cerar potreboval več sto milijonov evrov, tega denarja pa ni mogoče 

zagotoviti, ne da bi zaustavili vladni projekt 2. tir. Cerar je celo dejal, da "zahteve ljudi postajajo manj 

izvedljive in škodljive za državo". Pravzaprav je s tem tudi priznal, da je ta država proti ljudem. Zato je 

notranja logika njegovega odstopa, nesposobnost obstoječega vladnega kabineta, da bi združil interese 

naših ljudi z interesi na gospodarski plovni poti v Bruslju. Cerar nima niti moči niti želje, da bi prevzel 

odgovornost v interesu slovenskega ljudstva, pred bruseljskimi interesi. To je treba jasno poimenovati - 

protislovensko in protiljudsko delovanje. Sicer pa je Cerar samo eden izmed vrste slovenskih premierjev, 

ki drug za drugim izvajajo politiko genocida nad slovenski narodom v interesu zahoda. 

Odločitev o odstopu je bila opravljena manj kot tri mesece pred parlamentarnimi volitvami. Ustvarja 

vtis izrednega političnega dogodka. Ali lahko sklepamo, da je razlog za ta korak veliko globlji od 

sedanjih protislovij? 

Taktično Cerar upa, da bo tako skočil iz stola predsednika vlade, ter sedel vstran od grozeče socialne 

krize, po volitvah pa se bo vrnil v politiko, ne da bi prevzel odgovornost za to, kar se dogaja. In kar je tudi 

sam povzročil. Toda problem je veliko globlji. Vsi že razumejo, da v trenutni obliki odnosov med 

Slovenijo in EU naših interesov v Bruslju preprosto ne upoštevajo. Glede  vprašanja železnice - ta naj bi 

naše pristanišče Koper povezovala z avstrijsko železniško mrežo pa naslednje. Strateška narava povezave 

je očitna. Ne smemo pa izključiti tega, da izgradnja ni všeč nekomu v Bruslju, Berlinu in Washingtonu, ob 


