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PETRA KERČMAR: Dober večer. V samem finišu, tik pred podpisom arbitražnega sporazuma, se je 

poleg starih front med opozicijo in koalicijo, med raznimi razumniki in predsednikom vlade, odprla 

nova- in sicer med dosedanjim zaveznikoma Pahorjem in Kosorjevo. Že od vsega začetka pa je 

aktualen tudi referendum, ki je skorajda že neizogiben. In postavlja se tudi vprašanje, če referendum 

pade, kakšne bodo posledice. V zraku so tudi ugibanja o morebitnem odstopu premierja Pahorja. 

Spoštovani gostje, lep dober večer. Z nami so podpredsednik SD gospodo Vlačič, predsednik SNS 

gospod Jelinčič in predsednik Zares gospod Golobič. Predlagam, da preden soočimo argumente 

poglejmo včerajšnjo izjavo premierja Boruta Pahorja o morebitnem odstopu za Televizijo Trbovlje, ob 

obisku groba nekdanjega predsednika Janeza Drnovška in potem še njegovo današnje pojasnilo. 

NOVINARKA: Ste pa prvič prišli na njegov grob. 

BORUT PAHOR (predsednik vlade): Prvič, ker sem zdaj prvič predsednik vlade. Ampak če ne boste 

zadovoljni z rešitvijo Hrvaške, ne bom dolgo več.  

PAHOR: Mislim, da smo na pragu nekega pomembnega uspeha in zato kakršno koli razmišljanje o 

tem, da bi se zdaj umaknil ne pride v poštev. Zdaj je treba dokončat delo, ki smo ga začeli. 

KERČMAR: In četudi je včeraj šlo za šalo, gospod Golobič, gospod Vlačič, ali je ta trenutek primeren 

čas za tovrstne izjave? Mogoče gospod Vlačič najprej.  

PATRICK VLAČIČ (podpredsednik SD): Jaz mislim, da je moj predsednik, tako stranke kot vlade, že 

večkrat zelo jasno povedal, da se mu zdi, da je sporazum takšen, da lahko reši tisto, kar so strateška 

vprašanja za Slovenijo in pri tem pač je odprl vse karte.  

KERČMAR: Gospod Golobič. 

GREGOR GOLOBIČ (predsednik Zares): Jaz mislim, da je optimizem na mestu. Tudi v teh zadnjih 

trenutkih nasprotovanja na eni in drugi strani, ko govorimo o opoziciji na Hrvaškem pa tudi delu 

javnosti in enako v Sloveniji, kaže, da sporazum je kompromisen sporazum in da se naredi vse, da 

kompromis uspe. V kolikor ne gre za kompromis, v kolikor hočemo vztrajati v nerešitvi, je mogoče 

tudi to opcija, samo vprašanje, če je to tisto, kar si državljani v Sloveniji želijo.  

VLAČIČ: Ampak tega ni treba razumet kot nek umik, ravno nasprotno. Borut Pahor je znan po tem, da 

se v težavnih situacijah še kako rad z njimi spopada. Tako da jaz mislim, da bo tu peljal stvar do 

konca. 

KERČMAR: Gospod Jelinčič, se strinjate s tem? 

ZMAGO JELINČIČ (predsednik SNS): Ne, nikakor ne. Jaz mislim, da gospod Pahor ne ve, kaj bi, kako bi, 

zakaj bi in čemu. Po mojem mnenju gre v tem primeru za to, da tisti, ki bo podpisal ta sporazum, je 



po mojem mnenju ali totalno neumen in nič ne ve ne o zgodovini ne o politiki, drugo, ali mu je čisto 

malo mar za svojo domovino. In tretje, ali je pa pod vplivom mamil. Jaz si drugega ne more misliti.  

VLAČIČ: Jaz mislim, da je to popolnoma nekorektno in nepotrebno. Republika Slovenija temelji na 

nekaterih pravnih dejstvih, ena izmed teh je temeljna listina. In tisti, ki menijo, da so kakšne drugačne 

rešitve onkraj teh meja, ki so veljale v času osamosvojitve obeh držav, da 25. 6. ni pravi razmejitveni 

datum, pač obljubljajo neke stvari, ki jih je nemogoče izpolniti. 

KERČMAR: Ampak gospod Jelinčič pravi, da to ni pravi kompromis. Kaj pa je potem ta trenutek 

bistveno, da najdemo po 18 letih res pot iz… 

JELINČIČ: Prvo kar je potrebno, je potrebno povedat, da 25.6. ne pomeni nič, kajti takrat je bila 

Slovenija samostojna država, Hrvaška je bila pa še del SFRJ in se je osamosvojila šele 8.10. To se pravi 

je tisti sporazum irelevanten. Edina možnost je mednarodna konferenca, ki je zdaj moram reči, 

politični odbor European Defence in Security Asambley je to sprejel zdaj na Švedskem in se bo 

izpeljala. 

KERČMAR: Gospod Golobič. 

GOLOBIČ: Gospod Jelinčič je korekten v toliko, da v zadnjem mesecu ali dveh opušča, bom rekel nek 

konsenz, ki ga je sicer slovenska politika izgrajevala dolgo časa: da je 25.6.1991 ključni datum. 

Gospod Jelinčič meni, da ni več, korektno je povedal, da si je premislil, da ima novo stališče.  

JELINČIČ: Ne, to ni stališče novo, zgodovinska dejstva so se odprla. V kolikor ne bi jaz tega povedal 

zadnjič na odboru na zaprti seji odbora za mednarodne odnose, tudi nihče na Ministrstvu za zunanje 

zadeve tega ne bi vedel. Ker tega niso vedeli, ker ne berejo dokumentov, jaz sem se pa v te zadeve 

zakopal. 

KERČMAR: Dovolite, da gospod Golobič dokonča.  

GOLOBIČ: Možno je razpravljat seveda o zgodovini, možno je it zelo daleč nazaj. To lahko počneta 

tako Slovenija kot Hrvaška. Arbitražni postopek bo omogočil, da bosta obe strani vsa dejstva, 

prepričan sem, da bo Hrvaška veliko zgodovinskih okoliščin prinesla na plan, Slovenija ravno tako. 

Tudi vsa, ki jih gospod Jelinčič omenja, in pravijo, da je vendar konsenz vse ostale politike že več kot 

deset let, da je 25. 6. ključni datum in ta arbitražni sporazum izhaja iz tega.  

KERČMAR: Ampak če gremo bolj konkretno, dovolite. Gremo za ta boj za interpretacijo 3.b člena, ki je 

ključen, videli bomo zdaj tudi grafiko. Izvolite. 

VLAČIČ: Poglejte, gospod Jelinčič je član parlamenta. Če je tako prepričan, da to ni pravi datum, bi 

moral predlagat spremembo temeljne listine, je pa res, da je na podlagi te ustavne, temeljne listine in 

drugih aktov bila Slovenija priznana kot mednarodni subjekt.  

JELINČIČ: Vendar govorimo o medsebojnem priznanju. Priznanje med Slovenijo in Hrvaško ne velja 

zaradi tega, gospod Vlačič. Vi kot pravnik bi morali vedeti.  

VLAČIČ: Temeljno listino zelo dobro poznate, pa niste nikoli predlagali njene spremembe. 

JELINČIČ: Zelo dobro. Ne, ni je treba spreminjat, ker na Hrvaškem ne velja.  



VLAČIČ: Nimate prav.  

JELINČIČ: A dajte, dajte. Zato ker imamo take pravnike v Sloveniji, kot je gospod Vlačič, ki ne vedo nič 

o pravu mednarodnem, je pa to to.  

KERČMAR: Ampak tudi med pravniki ni enakega mnenja. Gremo nazaj na moje prvo vprašanje, boj za 

interpretacijo 3.b člena. Videli bomo zdaj tudi grafiko. Arbitri naj presodijo o stiku z mednarodnimi 

vodami. Slovenska stran, ki sicer podpira ta sporazum pravi, da arbiter že določi stik teritorialnih voda 

z odprtim morjem, nasprotni tabor v Sloveniji temu ne verjame, Hrvaška pa bi celo rada z 

enostransko izjavo zavarovala, da stik Sloveniji ni že zagotovljen in da Hrvaška ni privolila v zahtevo 

Slovenije. Torej, Gospod Vlačič, vi ste tudi pravni strokovnjak na tem področju, je po tem, kar smo 

oziroma bosta podpisala premierja, če bosta, stik zagotovljen ali ne? 

VLAČIČ: Poglejte, to kar je bilo doseženo s tem sporazumom je največ kar je bilo do zdaj doseženo v 

pogajanjih. In jaz mislim, daje to dovolj dobro, da Slovenija zavaruje svoje strateške interese. Jaz kot 

pravnik ocenjujem, da je to dovolj dobro.  

KEČRMAR: In da je veliko možnosti, da bo ta stik teritorialnih voda zagotovljen. 

VLAČIČ: Drži. 

KERČMAR: Gospod Jelinčič. 

JELINČIČ: Poglejte, če bi, gospod Vlačič, poznali hrvaški tekst, bi videli, da v hrvaškem prevodu v 3.b 

člena piše, da se zagotavlja vezu Slovenije prema otvorenom moru, kar je čisto nekaj drugega. 

VLAČIČ: Angleški tekst je pomemben. 

JELINČIČ: Hrvatje bodo v saboru o svojem tekstu sklepali. 

GOLOBIČ: Za arbitražni tribunal, ki je edini ključen in bo meritorno na koncu odločil, je ključno 

angleško besedilo in to je nedvoumno.  

JELINČIČ: To je izgovor slovenske politike, ki je pripravljena vedno počepnit pred vsakim, ne samo 

pred Hrvati. 

GOLOBIČ: Pač Hrvaška je prevedla bom rekel tako kot očitno ustreza v tem trenutku za olajšanje 

procedure v parlamentu. Že tako ima s tem 3. b členom toliko težav, že tako ima, predsednik Mesič 

se je oglasil škofovska konferenca. To samo dokazuje, da je dosežek predsednika vlade Pahorja na tej 

točki zelo pomemben, velik. 

JEČINČIČ: Ma, ja, seveda. 

GOLOBIČ: In se je približal tistemu, kar je bilo v Drnovšek-Račan sporazumu že doseženo in je bilo 

ocenjeno od vseh, z izjemo gospoda Jelinčiča, da ne bo dileme, kot dober dosežek. Na pragu tega 

smo zdaj. 

VLAČIČ: Veste, kaj se dogaja ta trenutek? Maske padajo. Treba se bo odločit ali smo za rešitev tega 

spora ali nismo. Treba se bo odločit ali smo za vstop Hrvaške v EU ali nismo.  



JELINČIČ: To nima nobene zveze z vstopom Hrvaške v EU. To ima zvezo samo s slovenskim mejnim 

vprašanjem. In če ste pripravljeni izdat domovino, je to vaša stvar, jaz je nikoli ne bom. 

VLAČIČ: Gospod Jelinčič, vi obljubljate ljudem nekaj, kar politika ni zmožna izpolnit.  

JELINČIČ: Gospod Vlačič, prof.dr. Bučar je rekel. Poglejte velikega intelektualca gospoda Pahorja, ne 

Boruta Pahorja, enega drugega gospoda Pahorja, kaj je rekel. On je trpel pod fašisti, vi bi spet radi 

pod Hrvati, jaz nisem za to. In to, kar se gre Hrvaška z izjavo škofovske konference je vračanje v čas 

fašizma, nacizma in ustaštva. Konec koncev Karadžič je na Haagu zaradi praktično identične izjave o 

genocidu. tako kot zdaj govori Hrvaška škofovska konferenca.  

VLAČIČ: Glejte, če hočeš rešit mejni spor, potem morata obe strani za to najti voljo in seveda tudi 

nek… 

JELINČIČ: Ni res, mednarodna skupnost lahko to reši.  

KERČMAR: Gospod Jelinčič, prosim lepo. 

VLAČIČ: Dovolite, da povem do konca.  

JELINČIČ: Ma, prosim lepo, če neumnosti govorite. 

VLAČIČ: Ta mednarodna konferenca, ki jo gospod Jelinčič promovira, na prvi pogled izgleda dobra 

zadeva. Ampak Slovenija je že prenekajkrat v zgodovini prek velikih sil izgubljala na takih 

konferencah. 

JELINČIČ: Ker nikoli nismo imeli pravih, take ljudi kot vi smo imeli na takih položajih. 

VLAČIČ: Če dovolite, da povem. In seveda kadar greš na tako mednarodno konferenco, spustiš res 

usodo iz svojih rok.  

JELINČIČ: Kakšna neumnost. 

VLAČIČ: Ta trenutek vodimo mi skupaj igro v političnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško, ki sta tu v 

sporu, druge države tukaj niso vmešane.  

JELINČIČ: Lepo vas prosim, lepo vas prosim. Hrvati govorijo o ZN, o Vatikanu, o EU, vi pa ne veste 

tega. 

VLAČIČ: Glejte, neka točka, ki bi jo mi izbrali nekje v zgodovini, kjer bi lahko bila meja bolj ugodna za 

Slovenijo kot je, je pač drugačna kot si gospod Jelinčič zamišlja. 25.6. je datum, ki je za nas relevanten 

v temeljni listini Republike Slovenije. 

JELINČIČ: Sem vam povedal, da ne velja. Pa vi morate vedeti, če gre za goljufivo pogodbo, pogodba 

ne velja.  

KERČMAR: Dobro, kot vse kaže je v zraku referendum. Tudi premier Pahor je danes rekel neizogibno 

je, čeprav temu ni naklonjen.  

JELINČIČ: Tudi tu je spremenil mnenje. 



KERČMAR: Predsednik SDS Janez Janša, ki je bil sicer tudi danes vabljen, pa ga ni tukaj, vendarle pravi, 

da vladi prepušča prvo odločitev ali bo referendum razpisala ali ne bo. Ali že iščete znotraj koalicije 

konsenz o morebitni pobudi za referendum? 

VLAČIČ: Poglejte, jaz v osnovi referendumu nisem nenaklonjen. Je pa ta politika in ta koalicija takšna, 

da prevzema odgovornost, kot vlada, nima želje in volje, da to prenaša na ljudi. Če pa bo potrebno, 

pa se lahko tudi to dogovorimo, ampak mi sprejemamo in prevzemamo odgovornost.  

KERČMAR: Ker izid je zelo negotov. Gospod Golobič. 

GOLOBIČ: Jaz sem že od obeh Rehnovih predlogov pristaš, tudi javno zagovornik in pobudnik tega, da 

bi vlada morala aktivno predlagati referendum. Gre za zelo pomembno odločitev. In samo tu se z 

gospodom Jelinčičem strinjam, izjemno pomembna odločitev je, prav je, da se slišijo vsi pomisleki, vsi 

argumenti, vsa zgodovina, vsa pravna dejstva. In referendumska kampanja bo priložnost za to. In 

ljudje naj se na koncu odločijo, oni bodo živeli s tisto mejo, ki bo na koncu določena, če bo ta 

arbitražni sporazum potrjen na referendumu ali ne, zakon za njegovo ratifikacijo. In zato se mi zdi ta 

referendum zelo pomemben, ključen, vlada ima dobre argumente. Strokovnih argumentov je zelo 

veliko, pravnikov, uglednih mednarodnih pravnikov, ki so ta hip aktivni, ki poznajo pravo. 

JELINČIČ: Kateri? 

GOLOBIČ: Dr. Sancinova, dr. Škrkova. 

JELINČIČ: Joj, joj, to so pa res strokovnjaki. Lepo prosim. 

GOLOBIČ: Za razliko od prof. Bučarja so mednarodni pravniki, ki se ukvarjajo.. 

JELINČIČ: Slovenski, v Nemčiji ne bi naredila prvega letnika. 

GOLOBIČ: Oh, dajte no. Pri prof. Jelinčiču najbrž ne.  

JELINČIČ: Ne mi govorit neumnosti. 

VLAČIČ: Gospod Jelinčič veliko govori, ne govori pa o tem, kje bi morala biti meja. Morda je to treba 

javno povedat našim državljanom, kje si predstavljate mejo. 

JELINČIČ: Gospod Valčič, jaz sem vam osebno že povedal, kje mora biti meja. 

KERČMAR: Kje? 

JELINČIČ: Meja mora biti tam, kjer je bilo slovensko nacionalno ozemlje, ko smo vstopali v skupno 

državo. 

VLAČIČ: Po mednarodnem pravu to ni mogoče.  

JELINČIČ: To ni res, pa kaj govorite neumnosti? Jaz ne vem, kako ste naredili fakulteto, slovensko 

seveda. A lahko do konca povem. Gre za vstop slovenskega nacionalnega telesa v skupno državo 

Jugoslavijo, kar smo takrat prinesli noter, to ob razdružitvi vzamemo ven. To je logika povsod po 

svetu, razen pri slovenskih tako imenovanih mednarodnih velikih pravnikih, ki jim jaz ne bi pustil treh 

ovac, ker bi mi dve izgubili. 



VLAČIČ: On je bil zraven takrat, ko so sprejemali te stvari, pa je pozabil, kaj so sprejemali v 

parlamentu. 

JELINČIČ: Jaz nisem nič pozabil in poglejte si nazaj kakšna je bila moja reakcija.  

KERČMAR: Gospod Golobič, če referendum ne uspe, če pade, kaj potem? Že nekajkrat je premier 

Borut Pahor dejal, da bo vezal na ta sporazum tudi svojo politično kariero. Kaj se lahko zgodi, tudi 

spremembe v vrhu vlade, morda politična kriza, kaj potem? 

GOLOBIČ: Poglejte, jaz mislim, da je optimizem, ki ga on izžareva v teh tednih v zvezi s tem 

sporazumom na mestu. In jaz mislim, da ta trenutek je razpoloženje v Sloveniji pri ljudeh, da po 18 

letih je čas, da se ta problem reši. Da se ga reši korektno in mislim, da je veliko nasprotnikov se v teh 

dneh oglasilo zato, ker so zaznali, da ljudje želijo rešitev in je ta sporazum pot do kvalitetne rešitve, 

zato jaz ne bi špekuliral s tem, kaj potem, odstopi so vedno osebna odločitev, tudi on je človek, ki bo 

znal v pravem trenutku potegniti posledice, morda na odločitev v parlamentu vezati zaupnico, 

kakorkoli že. Vendar strinjam se pa z njim ta hip, je naloga Slovenije, da pozorno spremlja, kaj počne 

Hrvaška, da ne bo nobene vzporedne izjave, še posebej, ki bi ji asistiral kdor koli iz EU. Tu je bila 

včeraj jasna izjava. In na ta način mislim, da je najbolje da gremo v naslednji korak. Če bo Hrvaška 

prestopila to oviro, potem je na vrsti slovenski parlament in potem je prav, da ljudje, državljani in 

državljanke Slovenije ob vsej kampanji, ob vseh argumentih za in proti, se izrečejo. 

KERČMAR: In tudi jutri na Hrvaškem že dan D, jutri sabor o tem odloča. Kaj pričakujete, gospod 

Vlačič? Premierka Kosorjeva zelo optimistična, 4. november, torej sreda, naj bi bil datum, ko bi v 

Stockholmu s premierjem Pahorjem že lahko podpisala sporazum, se vam zdi to realno, ta teden? 

VLAČIČ: Dajmo počakat. Moja želje je, da bi se sporazum podpisal z ene in druge strani. 

KERČMAR: Ker premier je rekel v sredini tega meseca, ne 4. To je še vse v zraku? 

VLAČIČ: Bomo videli. 

KERČMAR: Gospod Jelinčič, če vlada ne razpiše referenduma, to pomeni tudi opozicija? Interpelacije 

je še vedno v zraku. 

JELINČIČ: Zagotovo je interpelacija nesmiselna, ker imajo tako ali tako večino. Tudi vezat Pahorjev 

odstop na zaupnico v parlamentu je nesmiselno. To je blef zaradi tega, ker imajo večino v parlamentu 

in bo lepo šel skozi, dejstvo je, da referendum bomo razpisali, ali gre Janša zraven ali pa ne gre. To je 

njegova zadeva. SLS in mi imamo dovolj podpisov, tako da lahko sprožimo zadevo oziroma bomo 

začeli, bomo pa nabirali v Sloveniji. Kar se pa vaše vlade tiče pa, gospoda Pahorja zamenjajte vi, 

gospod Golobič.  

GOLOBIČ: Zakaj pa? 

JELINČIČ: Zagotovo bo boljša.  

GOLOBIČ: Nobenega razloga za to. 

JELINČIČ: Jaz pa mislim, če je rekel da bo odstopil, evo, tule je kandirat za novega predsednika. 

GOLOBIČ: Ne, ne. Ni tega rekel. 



KERČMAR: Ker tudi na hrvaškem se vse bolj zapleta in sicer se je, kot ste že prej dejali, oglasila 

hrvaška cerkev, danes pa hrvaški intelektualci, da ne gre za vstop, tudi za trgovanje z ozemljem, zato 

se mi zdi skoraj neverjetno, da bi jutri skozi sabor pospremili ta sporazum. Še posebej pa v tej 

enostranski izjavi, za katero pa je gospod Pahor še dejal: Če jo Švedska podpiše, mi od tega 

odstopimo. 

VLAČIČ: Poglejte, ne gre za tekmo, ne gre za to, kdo bo zmagal v tem sporu, gre za to, da spor 

razrešimo. Če pa ga politika ne želi razrešit, potem bo pač pustila to vprašaje odprto. Ta vlada meni, 

da je prav, da se to razreši, odnosi med državama so vedno slabši. 

JELINČIČ: Zato ker ga stiskajo Američani in EU, Pahorja a vrat, to je to.  

VLAČIČ: Enostavno odprta vprašanja med državami, ki jih je treba zapirat. To je naloga politike. Stvar 

je treba pripeljat do konca. Če pa se bo odločilo drugače, potem bo pač stvar ostala odprta. Jaz 

mislim, da je prav, da se stvar zaključi. 

KERČMAR: Kod stiska koga, gospod Jelinčič? 

JELINČIČ: Jaz sem bil do zdaj na Finskem in na Švedskem pravzaprav praktično 14 dni. Smo imeli 

debate tudi o teh zadevah na evropskem nivoju v tej evropski obrambni in varnostni inštituciji, in tam 

so mi lepo povedali, da Američani in EU stiskajo Pahorja za vrat. Dejstvo je, da sem jim povedal, da 

gre za navadno svinjarijo, ki si jo Evropa dovoljuje. In so mi povedali, saj sploh ne vemo za kaj gre. Gre 

samo za branjenje določenih privatnih interesov nekaterih evropskih politikov, ki pa imajo močan vliv 

na Pahorja. Zakaj, ne vem. 

KERČMAR: Gospod Vlačič? 

VLAČIČ: Glejte, ljudje imajo dovolj tega spora. Ljudje imajo dovolj, da se slabšajo odnosi. Jaz živim v 

občini, ki je ob meji in ljudje imajo dovolj tega spora in bi radi, da se to zaključi. Jaz mislim, da je prav, 

da se stvar zaključi.  

GOLOBIČ: Če bi predsednika Pahorja kdorkoli stiskal za vrat, zakaj bi potem na Hrvaškem bilo toliko 

nasprotovanj temu sporazumu? 

JELINČIČ: Zaradi tega, ker Hrvatje hočejo še več. Hrvatje vedo, da bodo s stiskanjem dosegli vse, ker 

Pahor mora podpisat. Ne glede na to, kaj bo v papirjih. 

GOLOBIČ: Sporazum je končan, tako kot je, mu nič treba nič vzeti ni ničesar dodati. To je pomembno 

da ne dodajo ničesar, kar bi bilo relevantno.  

JELINČIČ: Dodajajo Hrvatje, kako da ne? Seveda dodajajo. 

GOLOBIČ: Ničesar, kar bi bilo relevantno. Ne dodajajo ničesar.  

JELINČIČ: Še oreng dodajajo. 

GOLOBIČ: In v tem smislu je ta sporazum dobra podlaga in …. Kot sem rekel.  

KERČMAR: Debata se torej nadaljuje. Ta teden bo seveda prelomen v nekem smislu. Bomo videli, če 

bo sporazum že podpisan. Hvala lepa, spoštovani gostje, za nocojšnje soočenje. In seveda hvala tudi 



vam spoštovane gledalke in gledalci. Več torej jutri, bodite z nami že pet pred peto popoldne in 

potem ob 19.00 z zadnjimi novicami. Danes pa nikakor ne zamudite vremena in športa. 


