
Slovenija, katere predsednik sem. Žal pa je bilo takšnih nesprejemljivih metod deležno celo rusko 

politično vodstvo. Med nedavnim obiskom vašega zunanjega ministra Lavrova v Sloveniji 21. februarja 

letos, je na skupni novinarski konferenci slovenski zunanji minister Karel Erjavec nepričakovano postavil 

vprašanje slovensko-hrvaškega ozemeljskega spora. Uporabil je očitno slabo obveščenost ruskega 

ministrstva za zunanje zadeve, kar zadeva to izdajo, ter nastopil s prazno retoriko o sodnem povračilnem 

ukrepu proti Hrvaški.  

Na zadnjih predsedniških volitvah ste dosegli četrti rezultat. Posledično - celo  direktno v obraz 

provladnemu medijsko-informacijskemu pritisku - Vaša stranka Zedinjena Slovenija lahko postane 

resna politična sila v Sloveniji. Vključno z morebitnimi zavezniki. Za vas in vaše spoštovanje načela bi 

bili pripravljeni podajati roko? 

Ne bodite pozorni na uradno ime, in na t.i. "politični spekter" ter "usmerjenost". Edino merilo, ki ga je 

treba upoštevati v nacionalni politiki je naslednje: politik in stranka morata delovati za prednostne 

naloge nacionalnih interesov države in ljudi. Našo stranko Zedinjena Slovenija, nekateri politiki in 

novinarji iz neznanega razloga postavljajo na "skrajno desnico", drugi pa prav nasprotno na “skrajno 

levico”. Sam ne vidim nobenega smisla v tovrstnem označevanju naše politike in lahko dam roko tako 

tistim, ki se imajo za leve, kot tudi tistim, ki sebe imajo za desne. Edino merilo zame je le to, da delujejo 

za interese slovenskega naroda in slovenske države, nič drugega. V tem primeru sem se seveda 

pripravljen rokovati s slehernim slovenskim politikom, ki deluje v dobro naših ljudi. Naj navedem 

konkreten primer - Republika Slovenija vse od leta 1991, ni notificirala niti Sporazuma o ponovni 

vzpostavitvi samostojne in demokratične Avstrije, ki je bil podpisan na Dunaju, 15. maja 1955. To 

preprosto pomeni, da Slovenija še danes ni pravna naslednica SFRJ in posledično ne more ustrezno ščititi 

svoje manjšine na Koroškem v Avstriji, pa tudi to, da državna meja z Avstrijo dokončno ni določena. To 

tudi pomeni, da Slovenija sploh ni suverena država in sramota je, da tega do danes ni uredila nobena 

slovenska vlada. V življenjskem interesu Slovenije je, da Državni zbor takoj notificira ta sporazum, pri nas 

imenovan ADP in noto o notifikaciji pošlje vladi Rusije, ki je naslednica Sovjetske zveze ter skrbnica tega 

mednarodnega sporazuma. Za notifikacijo so potrebni glasovi poslancev v Državnem zboru Republike 

Slovenije  in sam bi dal roko tudi največjemu političnemu nasprotniku, v kolikor bi podprl to, kar je v 

slovenskem nacionalnem interesu. Pri tem je zame nepomembna delitev “levo-desno”, pač pa samo za 

Slovenijo in ne proti njej. Kot znan Mariborčan, bi dal v tem primeru roko tudi "levemu” županu 

Ljubljane Zoranu Jankoviću, če bi njegova Pozitivna Slovenija" prišla v Državni zbor in tam podprla 

slovenske nacionalne interese. O tem ni nobenega dvoma, če je potrebno mu jo stisnem tudi trikrat. 

Hvala, in veliko uspeha na prihajajočih volitvah! 


