
upoštevanju dejstva , da je bil februarja 2017 podpisan protokol o nameri z ruskimi železnicami in njihovi 

pripravljenosti sodelovati pri gradnji železnic v Sloveniji. V tem primeru ste tudi Rusi, skupaj z nami 

Slovenci, talci politike dvojnih standardov.  Ter seveda tudi rusofobne in slovenofobne politike, ki se boji 

vsega kar diši po povezovanju med slovanskimi narodi. Sedanje vodstvo slovenske države raje sodeluje z 

Brusljem, kot pa s svojimi ljudmi. Tam pa so zadovoljni, da imajo opravka z drugorazrednimi ljudmi. To je 

klasični nacizem in točno tako je treba takšno sodelovanje s tujci proti lastnemu narodu  tudi imenovati. 

Kabinet Cerarja, ki ga veže točno ta politika, tega ne bo oviral. To pomeni, da bi v primeru, ko bi se 

ponovno vrnil na oblast, doživeli le spremembe na slabše. V ozadju slabšanja vseevropskih in globalnih 

političnih tveganj so ti pomisleki več kot upravičeni. Zdaj je vprašanje naslednje: ali bomo v tej igri 

uporabili pravila, ki nagrajujejo nekoga drugega, ali pa bomo končno postali suvereni subjekt v domači in 

mednarodni politiki. Medtem se sedanja vlada ukvarja s političnimi rekviziti in klobasami. Če je Cerar že 

uporabil argument Koper - Divača, pa ni omenil, da pristanišče Koper predstavlja edina morska vrata 

Slovenije v svet. Pa tudi ne dejstva, da gre pri tem za teritorialno nasprotje do sosednje Hrvaške. To je 

ključni problem za našo državo, ki se nenehno uporablja v predvolilni retoriki pri vseh političnih 

strankah, vendar se po prihodu na oblast vsi ukvarjajo le še s sprenevedanjem. Rezultat pa je enak nič 

oziroma je celo porazen. Brez boja Slovenci izgubljamo svoje ozemlje, morje in ljudi, tega pa v naši 

stranki Zedinjeni Sloveniji ne moremo več samo gledati. Vedeti pa moramo, da je tudi sedanja vlada 

Slovenije odgovorna za to, da imajo zagotovljene vzvode za rešitev tega našega problema, v Bruslju, 

Berlinu in Washingtonu, saj se je odločila izdati naše nacionalne interese.      

Na sprejemu decembra 2017, ki ga je po ponovnem izvolitvi predsednika Boruta Pahorja organiziral za 

svoje tekmece v dirki, mu niste dali roke. Kako upravičene so informacije, da je to izraz vašega odnosa 

do Pahorja zaradi njegove vloge pri preoblikovanju slovensko-hrvaškega teritorialnega konflikta v 

nepremagljiv vozel. 

Res je, preprosto zato, ker je Borut Pahor kot tedanji predsednik vlade Republike Slovenije klonil pod 

pritiski iz Washingtona in Bruslja ter izdal nacionalne interese Slovencev in Slovenije. Z nobenim 

veleizdajalcem pa se ni možno rokovati, saj bi to pomenilo celo priznanje njegovega protinarodnega 

delovanja, kar je nesprejemljivo.. Slovenija je takrat, v letu 2009,  imela edinstveno priložnost za rešitev 

tega ključnega problema, ne da bi se pri tem preveč naprezala. Samo preprečiti bi morala vstop Hrvaške 

v EU in v NATO. S tem namenom je naša takratna stranka (Stranka slovenskega naroda - ur. IA Regnum) 

začela zbirati podpise za referendum o vstopu Hrvaške v NATO. Borut Pahor je posebej prišel na 

sestanek z mano, da bi nas prepričal, naj ustavimo vse postopke v zvezi z referendumom in da ne 

protestiramo proti njegovemu ravnanju. Za ta sestanek so me celo izpustili iz zapora, kjer sem takrat bil. 

Toda, z uporabo protizakonitih metod in pritiskov, je Pahor preprečil organiziran proces priprave 

referenduma. Zdaj pa razkazuje svoje oči in igra jeznega borca za nacionalni interes ter pošilja zahtevke 

zaradi arbitražne odločbe Evropski komisiji, čeprav je vse skupaj nastalo prav po njegovi “zaslugi”.  Ker 

tedaj ni hotel najprej rešiti nerešenega ozemeljskega vprašanja, je Hrvaški de facto priznal, da je 

nesporno slovensko morje sporno. Posledično je arbitražno sodišče v Haagu odločalo o nesporno 

slovenskem morju, ozemlju in tudi ljudeh, kar je nedopustno in nevredno slehernega državnika, ne samo 

slovenskega. Da so uspeli zagotoviti interese Bruslja in Washingtona, so celo uničili našo takratno 

stranko. Kar pa je meni in nam celo koristilo, saj smo zato ustanovili mnogo močnejšo stranko Zedinjena 


