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Memoari

Dr. Ernest Petrič,  
rojen leta 1936 v Tržiču, 
je diplomat, pravnik in 
politik, univerzitetni  
profesor, strokovnjak 
za mednarodne 
odnose, avtor številnih 
strokovnih del s področja 
 mednarodnega prava. 
Opravljal je pomembne 
funkcije, med drugim 
veleposlaniško v Indiji, 
Washingtonu, New 
Yorku in na Dunaju,  
v Sloveniji je bil tudi  
ustavni sodnik in  
predsednik ustavnega 
sodišča.

 

Založba: Mohorjeva Celovec

Leto izida: 2018

Strani: 600

Vezava: trda z ovitkom

Cena: 42 evrov

 Meja s Hrvaško

(...) Ko sta obe strani – Slovenija in Hrvaška – arbitražni sporazum 
ratificirali in je ta stopil v veljavo, se je začel postopek za oblikovanje 
arbitražnega sodišča in imenovanja arbitrov, pri čemer so bili trije 
imenovani soglasno od obeh držav v sporu, dva pa sta imenovali 
vsaka po enega kot svoja “nacionalna” sodnika, torej enega Sloveni-
ja in enega Hrvaška. Takrat so me nagovarjali številni, tudi takratni 
premier Borut Pahor, naj sprejmem, da me bo Slovenija imenovala za 
svojega nacionalnega sodnika v arbitraži. Tudi takratni predsednik 
dr. Danilo Türk mi je omenil, naj računam s tem, da bom “naciona-
lni” sodnik v arbitražnem sodišču. Priznam, prepričan sem bil, da 
sem kot član izjemno ugledne Komisije za mednarodno pravo, kot 
profesor tega prava, in ob ugledu, ki ga uživam v mednarodnopravnih 
krogih doma in v tujini, pa tudi s svojim znanjem o tej problematiki 
in z diplomatskimi izkušnjami za to nalogo primeren. Zato tudi v 
času referendumske kampanje o arbitražnem sporazumu nisem bil 
aktiven – hotel sem ohraniti videz neodvisnosti, čeprav se za “nacio-
nalnega” sodnika, tistega, ki ga imenuje država, ki je stranka v sporu, 
predpostavlja in se od njega dejansko tudi pričakuje, da bo sodišču 
dodatno razlagal in utemeljeval stališča “svoje” države, tiste, ki ga 
je imenovala – seveda pa tudi, da bo odločal neodvisno, po lastni 
presoji, ne pa po navodilih in posvetovanjih s “svojo” državo. Meja 
neodvisnosti “nacionalnega” sodnika je marsikdaj nejasna in redki so 
primeri, da bi tisti sodnik na kakem arbitražnem sodišču ali pa tudi 
pred Meddržavnim sodiščem v Haagu, ki ga je država imenovala kot 
svojega “nacionalnega” sodnika, glasoval proti interesom te države. 
To se nekako razume. Nesprejemljivo pa je, da bi “nacionalni” sodnik 
obveščal “svojo” državo (ali sploh kogar koli) o dogajanju in odločanju 
znotraj sodišča in dobival navodila za svoje delovanje na sodišču od 
države, ki ga je imenovala, zlasti potem, ko je bil dokazni postopek 
– ustni in pisni – pred arbitražo končan. V primeru, da bi to kršil, je 
njegov odstop edini odgovor na takšno njegovo delovanje.

No, kakorkoli že, posebej se sam nisem zavzemal za to, da bi postal arbi-
ter. Sem pa pričakoval, da mi bo to verjetno ponujeno, in ko bi mi bilo, 
bi to nehvaležno in zahtevno nalogo sprejel. To se mi je zdelo pomem-
bno tudi zato, ker sem osebno dobro poznal dva arbitra, zlasti pa Bruna 
Simmo. Osebno sem poznal tudi vso našo odvetniško ekipo. Poleg tega 
pa sem vedel, da bo za hrvaškega “nacionalnega” sodnika imenovan dr. 
Budislav Vukas, moj dolgoletni kolega in znanec še iz jugoslovanskih 
dni, odličen strokovnjak za mednarodno pravo in tudi zlasti za medn-
arodno pomorsko pravo, seveda pa “trd” zagovornik hrvaških stališč. 
Tako kot določa tudi arbitražni sporazum, bi vzporedno z arbitražo še 
vedno lahko potekala neposredna pogajanja med državama in naj bi 
se iskala bilateralna rešitev. Ker arbitražni sporazum torej dogovarjanja 
med strankama v sporu in iskanja dogovora ne preprečuje, sem menil, 
da bi, ko bi deloval kot “nacionalni” sodnik na arbitražnem sodišču, 
lahko vodil dialog z Vukasom, hrvaškim “nacionalnim” sodnikom – 
tudi zato, ker bi bila midva tista, ki bi najbolj poznala zadevo in tudi 
argumente in interese obeh strani. Vse tisto, o čemer bi se midva spora-
zumela, pa bi preostali trije sodniki verjetno z zadovoljstvom sprejeli, 
saj je cilj vsake arbitraže, da pride do take odločitve, ki bo za obe strani 
čimbolj sprejemljiva. Praviloma si vsi sodniki želijo odločitev, ki bi 
jo kot kompromis sprejeli obe strani. Taka odločitev ustreza funkciji 
sodišča ali arbitraže, saj vnese mir med stranke, reši spor.

No, stvari so se razvile drugače. Na prigovarjanja, da naj bom vendarle 
arbitražni sodnik, sem odgovarjal izmikajoče tudi predsedniku vlade 
Borutu Pahorju. Takšno držo sem zavzel tudi zato, ker so me prav 
takrat nagovarjali, zlasti takratni predsednik Mednarodnega tribunala 
za pomorsko pravo v Hamburgu (ITLOS) José Luís Jesus in podpred-
sednik tega tribunala dr. Helmut Türk, naj kandidiram za sodnika 
tega tribunala, ker da imam dobre možnosti za izvolitev glede na svoj 
ugled in članstvo ter predsedovanje v Komisiji za mednarodno pravo. 
O tem, ali naj bi za to funkcijo kandidiral ali ne, sem se želel pogovor-
iti s predsednikom dr. Danilom Türkom, profesorjem mednarodnega 
prava, in tudi dobil termin za pogovor.

A prav tisti dan, ko naj bi se ob 13. uri srečal s predsednikom Türkom, 
me je nekako okoli desete ure poklical po telefonu predsednik vlade 
Borut Pahor in mi sporočil, da želi nujno govoriti z menoj še ta dan. 
Dogovorila sva se, da se pri njem oglasim ob 11. uri. Ko sem sedel v 
njegovem uradu ter ga nekaj minut čakal, je od nekod prihitel, in še 
predno je sedel, mi je dejal: “Ernest, prosim te, reci da.” Bil sem malce 
presenečen, a sem vedel, da gre za arbitražo. Dejal sem, da, če ima v 
mislih arbitražno sodišče, bi načeloma v to privolil, vendar z enim 
pogojem – da namreč še naprej ostanem sodnik ustavnega sodišča.

Pahor mi je dejal, da bodo to z ustavnim sodiščem že uredili. Sam 
sem se sicer zavedal, da to ne bo čisto preprosto, da pa je možen kak 
dogovor. Potem me je prijel za roko in dejal: “Ernest, hvala, da si 
sprejel, in navsezadnje naj ti še rečem: enkrat v življenju boš nekaj 
zaslužil.” O tem vidiku – o zaslužku v zvezi z arbitražnim sojenjem – 
sploh nisem razmišljal. Zato sem mu dejal, da me zaslužek sploh ne 
zanima. Zanima pa me ta zadeva, ki je pomembna za našo državo, in 
zato privolim. Ta pogovor in moj odgovor je kasneje javno potrdil tudi 
Pahor.

Uro zatem sem imel dogovorjeni sestanek pri dr. Türku. Ko sem prišel 
na ta pogovor, sem bil najprej presenečen, ker me je predsednik 
sprejel ob prisotnosti še dveh svojih sodelavcev, medtem ko me je 
prej ob raznih priložnostih vedno sprejel sam in sva se pogovarjala 
sama. Pogovor sem začel s tem, da sem dejal, da prihajam zaradi dveh 
zadev. Najprej da ga želim obvestiti, da sem pred kako uro dal soglasje 
predsedniku vlade Pahorju, da sprejmem, da se začne postopek za 
moje imenovanje za “nacionalnega” sodnika na arbitražnem sodišču. 
Njegov izraz na obrazu se je v hipu spremenil – še danes ga vidim. Z 
zadržanim glasom mi je dejal: Zakaj se pa s tem imenovanjem tako 
mudi, saj ni nobene naglice in so morda še kaki drugi kandidati. 
Odgovoril sem, da kar se mene tiče, sem dal soglasje k temu, kar mi je 
predsednik vlade Pahor predlagal, in se seveda tudi meni nič ne mudi. 
Začutil pa sem, da gre očitno za velik problem. Nadaljeval je v istem 
smislu, zakaj taka naglica, saj so lahko še drugi kandidati, o tem se je 
treba še dogovoriti, da je to prehitevanje.

Pogovor sva hitro končala – sam sem ga na neki način pretrgal s 
tem, da sem dejal, da se nisem sam predlagal, da seveda prepuščam 
odločitev pristojnim in da mi je žal, da je prišlo do nesporazuma. 
Druge teme – možne kandidature za sodnika Mednarodnega tribuna-
la za pomorsko pravo v Hamburgu – sploh nisem načel.

Še bolj zanimivo je bilo nadaljnje dogajanje. Še isto popoldne je na 
sestanku vladne koalicije Borut Pahor, ki ga jaz o pogovoru s Türkom 
nisem obvestil, predstavil predlog za moje imenovanje za nacionalne-
ga arbitra in sporočil, da sem v to privolil. Dva člana koalicije, menda 
še najbolj predsednik stranke Zares Gregor Golobič, sta predlogu 
odločno nasprotovala – očitno ju je Türk obvestil – in je stvar obtiča-
la. Zanimivo je, da mene potem ni nihče več poklical. Nikomur se ni 
zdelo potrebno in dostojno, da me pokliče ter mi pove, da iz teh in teh 
razlogov misli, da nisem primeren kandidat. Prav nasprotno, začele 
so se igre v ozadju in najbolj čudno, pravzaprav smešno je bilo, da je 
le nekaj tednov zatem prišel k meni dr. Jernej Sekolec, moj znanec z 
Dunaja, s sporočilom, da ga je predsednik dr. Danilo Türk povabil, da 
bi bil naš nacionalni arbiter, in da me prosi, da bi mu pri tem pomem-
bnem delu pomagal. Nič določnega mu nisem obljubil – tudi zato 
ne, ker sem verjel, da naj bi se arbiter neodvisno odločal sam, brez 
svetovalcev in pomočnikov.

No, bilo je tudi nekaj cirkusa in medijskega spina, značilnega za naše 
medije, zlasti prizadevanj, kako zagotoviti pred našo javnostjo kvali-
ficiranost dr. Sekolca za izbiro za arbitra. Sam se v nadaljnja dogajanja 
v zvezi z imenovanjem arbitra nisem več spuščal, kajti to, kar se je 
dogajalo, je presegalo meje dostojnosti. Nikjer sploh nisem povedal 
ali se ponujal, da bi bil “kandidat”, nikjer nisem najavil svoje kandi-
dature ali česarkoli v zvezi s tem, pa so nekateri, med njimi znani in 
“ugledni” slovenski pravnik, menili, da se morajo razpisati o tem, da 
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pač ne morem biti arbiter, ker sem menda prestar, da nimam našega 
pravosodnega izpita in kdo ve kaj še. Vse to za arbitra seveda ni bilo 
niti potrebno niti zahtevano. Sicer pa sploh nisem bil kandidat in se 
kot kandidat sploh nisem prijavil.

Kandidat je bil en sam, dr. Jernej Sekolec, in njega so na hitro, tako 
rekoč čez noč, naredili za strokovnjaka za mednarodno javno in po-
morsko pravo. Še isto poletje so ga dali na seznam sodnikov Stalnega 
arbitražnega sodišča v Haagu. To pa ne pomeni nič drugega, kot da 
si na tem seznamu. Vsaka država tako rekoč vsakega pravnika lahko 
predlaga na to listo, in nekaj jih je tudi iz Slovenije na tej listi, nihče 
pa zato ni bil še nikoli arbiter v kaki arbitraži med državami. Meni 
se je vedno zdelo, da je biti na tej listi množice možnih arbitrov brez 
pomena, in tudi je. Ampak slovenska javnost, nevedna o teh zadevah 
in naivna, kot je, je seveda razumela, da če je dr. Jernej Sekolec član 
Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu, da je to zelo pomembna refer-
enca za arbitra v naši arbitraži.

Razpisali so se tudi mediji, ki so pisali tudi neumnosti, na primer 
znana novinarka ljubljanskega Dela, da govori dr. Jernej Sekolec 
tudi esperanto. Kakšna referenca je to za arbitražno sodišče o meji 
med Slovenijo in Hrvaško, ve le ta novinarka. In omenila je tudi, da 
je napisal znanstveni članek, ne spomnim se natančno, o plemiških 
igrah na dvoru ne vem katerega grofa že. Tudi to je, če je treba, refer-
enca za arbitra o mejnem sporu. Mimogrede, sam sem objavil kakih 
petdeset člankov in razprav o mednarodnem pravu (in nekaj knjig), 
ki so po Cobbisu uvrščeni med znanstvene članke, in to o problemih 
mednarodnega prava, ne o plemiških igrah.

To je vse bilo objavljeno v Delu in še kje – vsak si lahko to ogleda. To 
so bile torej reference našega nacionalnega arbitra, ki so jih poudar-
jali poleg tistega, kar ugledni dr. Jernej Sekolec dejansko je in kar 
sploh ni malo. Vprašanje pa je, ali je to pomembno za nalogo, ki mu 
jo je Slovenija zaupala. Dosegel je visoko mesto v karieri v OZN, bil je 
generalni direktor UNCITRAL-a, ki je pomembna institucija v sistemu 
OZN, ki se ukvarja s trgovinskimi spori in arbitražami, ne ukvarja pa 
se z mejnimi spori, s spori o zadevah mednarodnega javnega prava in 
pomorskega prava.

Meni je bilo že takrat jasno, da bo Sekolec moral spraševati in da bo 
potreboval pomoč, saj je bil zaradi tega že tudi sam pri meni. Morda je 
bilo za nekatere slovenske veljake prav to najbolj potrebna kvaliteta 
za arbitra – da jih bo spraševal in bodo tako imeli vpliv, kot ga hočejo 
imeti iz ozadja na vse, na tisto, o čemer kaj vedo, pa tudi na stvari, o 
katerih vedo zelo malo ali nič. Vendar iz ozadja, torej brez odgovor-
nosti.

Zanimivo pa je javno povedal, kaj na področju mednarodnega prava 
pomeni dr. Jernej Sekolec, hrvaški nacionalni arbiter dr. Budislav 
Vukas. Na vprašanje, ali dr. Sekolca pozna, je odvrnil, da pozna sicer 
vse mednarodne pravnike v Sloveniji, za gospoda dr. Sekolca da pa ni 
slišal še nikoli, “za njega nisam nikad čuo”. Tudi to je bilo v slovenskih 
medijih.

Meni je bilo vnaprej jasno, da bo imel dr. Sekolec težave v tistem 
gremiju odličnih mednarodnih pravnikov. Da bi pa te težave v intere-
su Slovenije presegel, za kar si je po svojih močeh gotovo prizadeval, 
pa je moral spraševati. Bralec naj si zamisli, da je postavljen na kak 
visok položaj v kakem kolektivnem organu, pa o zadevah dosti ne ve. 
Moral bo spraševati. Seveda ne bo spraševal svojih kolegov arbitrov. 
Tako je dr. Sekolec spraševal v Ljubljano, konkretno gospo Simono 
Drenik, mlado, zelo ambiciozno mednarodno pravnico, ki je premog-
la tudi kar nekaj znanja o mednarodnem pravu, naj mu da navodila, 
“strelivo”, da bo to vključil v svoja izvajanja na arbitraži, in tako 
naprej. In marsikaj je po telefonu povedal naši agentki in uslužbenki 
MZZ tudi o dogajanjih in pogovorih med arbitri, česar ne bi smel. S 
tem je dejansko presegel vse standarde in manire obnašanja sodnika 
pri arbitražnem sodišču.

Zvezdana Bercko

MIHA ŠALEHAR:

DUH 
ČESA

Kakšen je pogled z obrobja Šentvida 
na utrjeno krožišče sredi Gaussovega 
griča, po katerem vozimo avte na lizing 
Boštjani in Mojce? Ob opazovanju 
početja Boštjanov in Mojc, tipičnih pred-
stavnikov srednjega sloja, se Šalehar, kot 
je dejal v intervjuju za Buklo, sprašuje, 
ali je to smisel našega življenja, našega 
obstoja. “Je naše poslanstvo to, da 
smo neka zdrava sredina, ki petdeset ur 
svojega časa na teden zapravi za delo, 
otroke nam medtem vzgajajo instituci-
je, mi pa potem zato lahko ob koncu 
tedna preživimo dve uri v nakupovalnih 
središčih in potem še dve nadaljnji uri 
drugim razpečujemo svoj življenjski slog 
preko družbenih omrežij in tako ustvar-
jamo neke norme?!?”

O tem in o duhu časa (pa še česa) v 
svojih besedilih neposredno in duho-
vito razmišlja Miha Šalehar. Njegove 
kolumne, ki jih, kot pravi sam, za 
različne medije piše po sili razmer, da 
lahko plača alimente in fasado, so v 
zadnjih nekaj letih postale ene najbolj 
branih. Čeprav knjiga, ki vsebuje najbol-
jša že objavljena, pa tudi nova besedila, 
dodane so ji ilustracije Neje Engelsberg-
er, pomeni morda tudi konec Šalehar-
jeve kolumnistične kariere.

“Z leti vse bolj spoznavam, da v resnici 
ne želim več nikomur soliti pameti, kako 
naj živi. Za to mi je resnično vse bolj 
vseeno. Morda pa ta knjiga napoveduje 
tudi to, da bom nehal razmišljati o tem, 
kako živijo drugi, in bom zato posledično 
nehal pisati kolumne.”

O AVTORJU:

Miha Šalehar (letnik 1974), znan kot vo-
ditelj brez dlake na jeziku na Valu 202, 
tudi voditelj kultnega Toplovoda, je v 
preteklosti vodil tudi televizijske glasbe-
ne oddaje Videospotnice, Aritmija, Tran-
zistor in druge, zadnja leta pa navdušuje 
še kot pisec kolumn.

PREBERITE

Darka Zvonar Predan 

Od Kavčičeve  
vlade do ustavnega 
sodišča in Patrie

Svoboda 
duha, še 
posebej  
sodnikovega

Res bi bilo škoda, če dr. Ernest Petrič, potem ko se 
je po dopolnjenih osemdesetih (vsaj formalno) up-
okojil, ne bi prisluhnil prijateljskim namigom, naj o 
svojih bogatih izkušnjah, doživetjih in spoznanjih 
doma in po svetu kaj napiše. Ne znanstveno ute-
meljeno, s preverjanjem po arhivih, marveč tako, 
kot se spominja, pošteno, verodostojno, bralcem 
v užitek in zgodovinarjem v pomoč. Tako je naša 
memoarska literatura zdaj bogatejša za dragoce-
no delo, ki ga velja, kot je to storil pisec spremne 
besede Marko Pavliha, tudi sam pravnik, toplo 
priporočiti v branje in globok premislek mladim in 
starim.

Seveda Petričevi spomini in spoznanja, ki se berejo 
kot napet roman o mednarodnih odnosih in pravu 
pa o domači politiki in diplomaciji, niso zanimivi 
samo za pravnike. Kdor vsaj malo pozna avtorja in 
njegovo dolgoletno delo, ve, kaj lahko pričakuje: 
trezen, poglobljen, kritičen, a nikakor ne žaljiv po-
gled na dogodke in ljudi. Avtor, svetovljan, vendar 
tesno vpet v slovensko stvarnost, pripovedi ne 
začne z otroštvom v vojnem času na Gorenjskem, 
marveč v šestdesetih letih, ko je, tridesetleten, že 
stal z obema nogama sredi družbenega dogajanja, 
sodeloval kot minister v liberalni vladi Staneta 
Kavčiča in si z znamenito akcijo 25 poslancev 
prislužil črno piko režimskih trdorokcev. Nadaljuje 
s “svinčenimi leti”, ki so sledila porazu liberalnih 
teženj, ko je bil tudi sam doma obsojen na izolaci-
jo in je svojo prihodnost iskal v tujini od Kolumbije 
prek Iraka in Etiopije do Indije oziroma vstopa 
v tedaj še jugoslovansko diplomacijo. Nadvse 
zanimiva so poglavja o oranju ledine v slovenski 
diplomaciji, začenši z Washingtonom, kjer je 18. 
novembra 1992, na svoj 56. rojstni dan, s predajo 
akreditivnega pisma predsedniku Bushu formalno 
postal (prvi) veleposlanik Slovenije v ZDA, prek 
New Yorka do Dunaja. Prav nič po zanimivosti ne 
zaostajajo druga poglavja, denimo tisto iz časa 
druge Drnovškove vlade, ko je bil Petrič državni 
sekretar na zunanjem ministrstvu, ali pa poglavje 
o reševanju mejnega spora s Hrvaško in zadnje 
o delu ustavnega sodišča ter njegovih odmevnih 
odločitvah (Titova cesta, zadeva Patria …). Pri tem 
se avtor namenoma ni omejil le na opisovanje do-
godkov v minulega pol stoletja, marveč piše tudi o 
tem, kako jih je sam videl in razumel, in razmišlja, 
zakaj smo danes tam, kjer smo, oziroma kaj bi 
lahko bilo drugače, boljše. Pri tem ga ves čas vodi 
priseganje na svobodo duha skupaj z mislijo, da je 
pravo brez pravičnosti kot telo brez duše.


