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Izjava za javnost

Danes sem tekom dneva kot predstavnik Stranke slovenskega naroda (SSN) na
podlagi izrecne prošnje in ustnega pooblastila predsednika stranke g. Zdenka
Vinkova-Vincenca, ob prisotnosti predsednika Zavoda 25. junij, gospoda Marjana
Podobnika, sodeloval v usklajevanju dogovora s predsednikom Odbora za zunanjo
politiko Državnega zbora R. Slovenije, gospodom Ivom Vajglom o vsebini sklepa o
stanju slovensko-hrvaške meje na dan 25. 6. 1991.
Z zadovoljstvom ugotavljam, da smo dosegli rešitev, ki pomeni izpolnitev vseh zahtev
SSN, ki je bila dogovorjena skupaj z Zavodom 25. junij, dne 13.02.2009 v Mariboru. Kar
je tudi objavljeno na internetni strani www.ssn.si. Torej, da je Slovenija ob
osamosvojitvi imela teritorialen dostop na odprto morje in je med drugim nadzirala
celoten Piranski zaliv, zaseljke na levem bregu Dragonje in ozemlje na levem bregu
Mure pri Hotizi. Z obžalovanjem pa sprejemam naknadno spremenjeno stališče
predsednika SSN, o katerem me ni obvestil in sem zaveden, v dobri meri zastavil svoje
dobro ime in nehote zavedel vse sodelujoče, ob poteku usklajevanja v kabinetu
predsednika Odbora za zunanjo politiko Državnega zbora R. Slovenije. V uteho mi
lahko ostane le upanje, da bo ta naknadna sprememba političnega stališča, v korist
slovenskega naroda, kar bo pokazala bližnja prihodnjost.
Predsedniku SSN predvsem zamerim, ker je to naredil brez moje vednosti, me kot
bližnjega strankarskega kolega zavajal in bil do mene skrajno nepošten ter je
naknadno preklical že dano pooblastilo takoj, ko je bilo usklajevanje že končano in
so sodelujoči pričakovali moj podpis na dogovoru.
Zato v duhu moralnih vrednot, ki so neodtujljiv del moje osebnosti,
izstopam kot dosedanji predsednik Mestnega odbora Ljubljana
slovenskega naroda ter se obenem opravičujem vsem, s katerimi
sodeloval v dobri veri, da smo opravili veliko delo, v korist slovenskih
slovenskega naroda.
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