Neverjetno: Premier Cerar
poziva predsednika Pahorja
proti Mahniču
Za presenečenje je poskrbel premier Miro Cerar, ki je najbrž
prvič v zgodovini države kot šef vlade pozval predsednika
republike, naj predstavi jasno stališče o ravnanju
opozicijskega šefa odbora za obrambo Žana Mahniča (SDS).
Predsednik republike je premiera že zavrnil z opozorilom, da
imamo v državi več vej oblasti, ki so med seboj ločene.

Je motiv premiera predvolilni?
Ker se vse to dogaja
tik pred predsedniškimi
volitvami, so takoj
zakrožile razlage, da
je bil Cerarjev poziv
Pahorju
del
predvolilnega spopada, v katerega je SMC prejšnji teden proti
Borutu Pahorju poslala ministrico za izobraževanje Majo
Makovec Brenčič.
Že ob razpisu volitev je predsednik državnega zbora Milan
Brglez, ki je podpredsednik SMC, med vrsticami kritiziral
Pahorja, da se ne opredeljuje dovolj. Pozneje je Brglez v
intervjuju za Spletni časopis na moje neposredno vprašanje,

ali je s tem, ko je pozval k iskanju predsednika, ki ga
odlikujejo pogum, načelnost, iskrenost in poštenost kritiziral
Pahorja, odgovoril:
»Ne neposredno. Poudaril sem, da je zelo pomembno imeti
stališče do pomembnih vprašanj. Tako se vzpostavi moralna
avtoriteta, ki jo predsednik ima in mora uveljaviti«.
Cerar je predsednika odbora za obrambo Žana Mahniča danes s
posebno izjavo pozval naj prekliče sejo odbora za obrambo, na
kateri bi obrambna ministrica Andreja Katič (SD) in načelnik
generalštaba Andrej Osterman poročala o pripravljenosti vojske
na morebitne konflikte ob implementaciji arbitražnega
sporazuma s Hrvaško. Oba sta, kot sem danes že poročal,
sporočila, da v četrtek na sejo odbora tudi prideta. Iz
koalicijskih vrst pa je bilo slišati, da bi lahko to sejo
protestno bojkotirali kot povsem neprimerno.

Bo Brglez zaščitil Mahniča pred Cerarjem?
[wp_ad_camp_3]
Izjavo premiera Mira Cerarja,
ker je tak poziv šefa vlade
povsem neobičajen, objavljam v
celoti:

„Slovenija je odločna implementirati odločitev arbitražnega
sodišča. Implementacijo je potrebno zagotoviti po politični
poti, pri čemer izhajamo iz vladavine prava in članstva v
evroatlantskih integracijah. Iz tega razloga je sklic
parlamentarnega odbora za obrambo na temo »Pripravljenost
Slovenske vojske na možne konflikte ob implementaciji
arbitražnega sporazuma« po oceni predsednika Vlade Republike
Slovenije dr. Mira Cerarja povsem neprimeren. Delovanje

Slovenije v mednarodnem prostoru namreč izhaja iz politike
miru in nenasilja, zato predlagatelja seje, poslanca SDS Žana
Mahniča, poziva, da svoj predlog umakne. Predsednik vlade
pričakuje, da bo jasno stališče v tem primeru zavzel tudi
predsednik republike Borut Pahor.“
Za zdaj ne kaže, da bi Mahnič nameraval sejo odbora za obrambo
preklicati. Prvi odzivi na dogajanje med opozicijskimi
poslanci pa so bili celo, da je dilema, ali bo šef parlamenta
Milan Brglez zaščitil opozicijskega poslanca Mahniča pred
nezaslišanim pritiskom iz izvršne oblasti, torej pred
pritiskom šefa stranke SMC in premiera Mira Cerarja, ki
poskuša onemogočiti razpravo o pripravljenosti ali
nepripravljenosti vojske.

Pahor Cerarju: DZ je samostojna veja
oblasti
[wp_ad_camp_4]

Predsednik republike Borut Pahor
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Predsednik republike Borut Pahor se je na Cerarjev poziv, naj
se jasno opredeli, odzval z opozorilom, da je odločitev o
sklicu seje, določitvi dnevnega reda in vsebini posameznih
točk v izključni pristojnosti odbora oziroma državnega zbora

kot samostojne veje oblasti, kar predsednik Pahor v celoti
spoštuje.
Pahor je dodal, da je večkrat poudaril, da je bil sporazum o
načinu določitve meje dosežen po mirni poti in da mora biti po
mirni poti tudi uveljavljen. V interesu obeh držav je, da se
vzdržita vsakršnih izjav ali ravnanj, ki bi lahko prispevala k
poslabšanju odnosov.
Predsednik republike je prepričan, da je le tako mogoče
sporazumno uveljaviti arbitražno razsodbo o določitvi meje.”

Mahnič o bivših oficirjih in Cerarju
[wp_ad_camp_1]
Predsednik odbora za obrambo Žan Mahnič se je na premierov
poziv doslej odzval tako:

Da bivši jugo oficirji ne razumejo vloge parl. odbora za
obrambo v demokraciji, me ne čudi. Da ga ustavni pravnik
@MiroCerar ne, me šokira. https://t.co/MOPrXsBh69
— Žan Mahnič (@ZanMahnic) September 11, 2017

Popoldan je bil v Mariboru, kjer je SDS bolj uradno
predstavila predsedniško kandidatko SDS evropsko poslanko
Romano Tomc. Od tam je posnetek:
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