Mahnič
premieru:
Ne
bom
odpovedal odbora za obrambo
Da ne bo odpovedal že sklicane seje odbora za obrambo, se je
na poziv premiera Mira Cerarja (SMC) odzval predsednik odbora
za
obrambo
Žan
Mahnič
(SDS),
ki
je
obrambno
ministrico
Andrejo
Katič
(SD)
in
načelnika
generalštaba Andreja Ostermana povabil, da bi v četrtek za
zaprtimi vrati poslancem poročala o pripravljenost vojske na
morebitne konflikte ob implementaciji arbitražnega sporazuma s
Hrvaško.
Iz koalicije je bilo zadnje dni slišati, da bodo dogodek
najbrž bojkotirali, češ da gre za nepotrebno zaostrovanje in
dvigovanje temperature. Predsednik republike Borut Pahor pa se
je na Cerarjev poziv, naj se opredeli do po premierovi oceni
neprimerne razprave, ki jo sproža Mahnič, odzval z
opozorilom, da imamo v državi več vej oblasti, ki so med seboj
ločene in da se ne sme vpletati.

Mahnič: Cerarju curlja
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Pristanišče Koper: nesporno slovenske vode
“Hrvaška je zaradi sodbe arbitražnega sodišča v okolico Umaga
in Pule poslala ladje obalne straže. Na teh ladjah pa niso le
pripadniki obalne straže, pač pa tudi pripadniki specialnih
enot hrvaške vojske, je neuradne informacije, ki so bile povod
za sklic seje odbora za obrambo, danes predstavil predsednik
Žan Mahnič, ki je povedal, da so te informacije pricurljale od
premierovih sodelavcev. »Predsednik vlade nima pod kontrolo
niti lastnih uslužbencev, kajti od tam curljajo informacije,”
je dejal Mahnič, ki ocenjuje, da je premier Cerar seznanjen z

načrtom Hrvaške, da ne bo dopustila implementacije
arbitražnega sporazuma v Piranskem zalivu in se bodo branili z
vsemi sredstvi, če bo Slovenija skušala uveljavljati svojo
suverenost.«
»Obalna straža Hrvaške je del hrvaške vojne mornarice, njena
naloga je uveljavljati interes Hrvaške na morju, spada pa pod
ministrstvo za obrambo. Glede na izjave vidnih politikov
države, Cerarja in Erjavca, da jih mineva potrpljenje, da je
bilo dovolj diplomacije in da bo Slovenija po svojih močeh
uveljavila arbitražni sporazum, sem se odločil, da sejo
skličem in da vlado vprašamo, kakšni so scenariji, če pride do
konflikta,« je
povedal Mahnič in opozoril, da ima
Slovenija dva gumenjaka in dva policijska čolna. »Legitimna
vprašanja odbora za obrambo, ki izvaja nadzor nad oboroženimi
silami in vlado so, ali ima vlada kakršnekoli scenarije, da bo
vojska sodelovala pri implementaciji arbitražnega sporazuma in
pomagala policiji pri varovanju meje,« je dejal Mahnič, ki ga
zanima tudi, kakšni so scenariji, če bi v tem primeru prišlo
do konfliktov.

Kako implementirati, če Hrvaška noče?
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Ker je Hrvaška pripravljena braniti svoje ozemlje, predsednik
vlade in minister za zunanje zadeve pa govorita, da bomo
implementirali odločbo, torej, da bomo šli čez sredinsko črto
Piranskega zaliva, mora odbor vedeti, kakšne načrte ima vlada
z vojsko,« je dejal Mahnič in dodal, da če vlada nima
nikakršnih načrtov, ker ne pričakuje konfliktov, potem je to
odlično. Če pa jih ima, »pa imamo poslanci pravico vedeti,
kakšna bo vloga
vojske pri implementaciji arbitražnega
sporazuma in ob kakršnihkoli konfliktih, ki jih lahko glede na
besede hrvaške strani pričakujemo.«
Pri celotni seji gre za postavljanje povsem legitimnih
vprašanj, ki jih v demokratični državi lahko postavimo, je

ocenil Mahnič.

Zunanji minister in predsednik
stranke Desus Karl Erjavec Foto:
P. J.
Mahnič je pozval predsednika državnega zbora Milana Brgleza
(SMC), »da zaščiti državni zbor pred aroganco izvršne veje
oblasti, ki želi izvajati pritiske na avtonomno, zakonodajno
vejo oblasti”. Predsednika vlade Mira Cerarja pa je Mahnič
pozval, da uveljavlja in izvršuje svojo voljo v Piranskem
zalivu in ne nad odborom za obrambo.

Brglez v Makedoniji, Erjavec oster
Brglez se takoj ne more odzvati na zapleteno dogajanje,
trenutno je namreč na obisku v Makedoniji, kamor je dopotoval
iz Črne Gore. V Slovenijo se predsednik državnega zbora vrne
pozno zvečer.
Se je pa na sklicano zaprto sejo odbora za obrambo o
pripravljenosti vojske na morebitne konflikte s Hrvaško odzval
zunanji minister Karl Erjavec (Desus), ki je ocenil, da je ta
seja odbora za obrambo „povsem nepotrebna“.
„Gre bolj za nabiranje pozornosti predsednika odbora za
obrambo,” je motive Žana Mahniča ocenil zunanji minister, ki
ga čudi, ker je SDS na političnem vrhu zagovarjala dialog,
zdaj pa sklicuje seje o pripravljenosti vojske.
Na očitke, da je s pozivom parlamentu šel predaleč, se je
odzval premier Miro Cerar z izjavo, ki je objavljena tudi na
spletnih omrežjih, v kateri je ocenil, da opozicijska SDS
pogosto manipulira:
Odziv na izjavo @ZanMahnic @strankaSDS. #Slovenija je varna
država. Implementacijo #arbitraža moramo doseči po mirni

poti. pic.twitter.com/00akQTp2am
— dr. Miro Cerar (@MiroCerar) September 12, 2017

