Šarcu
so
nadkoalicijski
“skinili” Boxerje, sveta za
nacionalno varnost pa še
konstituiral ni
“Imamo dovolj moči, da smo preprečili nakup osemkolesnikov za
350 milijonov in smo to sprostili za druge podsisteme in ne za
zahodni vojaško industrijski kompleks moči… Zmanjkalo pa nam
je moči pri oklepnikih 4×4,” je Miha Kordiš (Levica) pred
komisijo za nadzor javnih financ včeraj pritrdil predsedniku
SDS Janezu Janši, da so bila neresnična pojasnila vlade, ki so
jih ponavljali številni mediji, da je bila razlog za odpoved
projekta Boxerjev, ki jih je vlada nameravala za 306 milijonov
evrov kupiti od konzorcija evropskih držav, slaba taktična
študija, ki jo je kot osnovo uporabila v prejšnjem mandatu
obrambna, danes pa pravosodna ministrica Andreja Katič (SD).
Komisija za nadzor javnih financ je na zahtevo Levice
razpravljala, kako obrambno ministrstvo od novega leta
neposredno od vlade ZDA kupuje 38 oklepnih vozil 4×4 Oshkoshe
za 32 milijonov evrov, ki jih bomo dobili čez nekaj let.
Povsem enake kupuje vojska ZDA. Temelj za nakup štirikolesnih
oklepnikov je ista študija, na katero se vlada izgovarja, da
je bila neustrezna in razlog za odpoved nakupa Boxerjev.

Janša: Ne bo več nikogar, ki bi
vozil
O kupovanju Oshkoshev, s katerimi poskuša vojska nadomestiti
izrabljene Hummerje, bo danes razpravljal še odbor za obrambo.
Že dopoldan pa bosta minister za obrambo Karl Erjavec in
načelnica generalštaba Alenka Ermenc predsedniku republike
Borutu Pahorju predstavila letno poročilo o pripravljenosti
Slovenske vojske za leto 2018. Za pripravljenost vojske so
bila zadnja leta značilne povsem negativne ocene, da še
manjšega spopada ni sposobna prenesti, ker država za vojsko
namenja premalo denarja in ji ne kupuje opreme. Predsednik
opozicijske SDS Janša je o kupovanju Boxerjev včeraj opozoril,
da je malo prej videl, kako je: “aktualni nominalni predsednik
vlade izjavil, da so od nakupa osemkolesnikov odstopili zaradi
tega, ker še ni bele knjige”. Janša je nadaljeval, da je
premiera Marjana Šarca skoraj hkrati poslanec nadkoalicijske
levice demantiral, ko je (Kordiš) pred komisijo rekel: “uspeli
smo skinit osemkolesnike, zdaj bomo pa še štirikolesnike.”

Posel nakupa osemkolesnikov je dejansko obstal v državnem
zboru lani, ko bi moral odbor za zunanjo politiko, ki ga vodi
Matjaž Nemec (SD), prižgati zeleno luč za sporazum s skupino
evropskih držav, da se bo poslu Slovenija pridružila, s čemer
se je že zelo mudilo. Tisti dan je državni zbor glasoval, ali
bo Marjan Šarec mandatar. Projekt Boxerjev je obstal, ko je
Kordiš člane odbora iz koalicije takrat posvaril:

“Morda se je, ne vem sicer kako, pozabilo, ampak čez uro in
pol se nam začne seja DZ, na kateri bo glasovanje o
mandatarju. Začnite malo preštevati glasove.”

Janša je včeraj ocenil, da se poslanci ukvarjajo z napačnimi
dilemami ob nakupu oklepnikov, ker državi hkrati razpadata dva
pomembna podsistema: zdravstvo, iz katerega odhajajo zdravniki
iz primarne ravni, iz vojske pa vojaki. Opozoril je, da je
nekaj dni nazaj slišal, da je vojsko v zadnjem letu zapustilo
skoraj 80 vojakov in dodal: “Če se ta trend nadaljuje, čez
nekaj let ne bo več smisla razpravljati o oklepnikih, ker ne
bo nikogar, ki bi jih vozil.” O današnjem poročilu vojske
“nominalnemu poveljniku vojske Pahorju”, pa je dejal, da če
številke o odhajanju vojakov držijo, najbrž že spet ne bo nič
dobrega. “Že nekaj let zapored slišimo, da slovenska vojska ni
sposobna braniti države v primeru nevarnosti, ni sposobna
opravljati temeljnega poslanstva, ker enostavno ni kapacitet,
ki bi jih potrebovali,” je opozoril Janša in ocenil, da je to
posledica sistematičnega trudi levičarskih vlad, v tokratni je
to le bolj transparentno, ker Levica priznava politiko, da je
“skinila Boxerje”, da je proti vsakemu oboroževanju vojske in
da je proti zahodnemu zavezništvu Nato. Janša je še opozoril,
da se premierov svet za nacionalno varnost, čeprav so stvari
alarmantne, doslej ni še nikoli sestal, niti konstituiral se
ni in dodal “Dvomim, da zato, ker ni bele knjige.” O razpravi
komisije pa je dejal, da je podobna polemiki, ali imajo
gasilci, ki so prihiteli pred hišo, ki gori, vsa potrdila o
nespornosti nakupa svojega vozila in morajo čakati, da se
prepir o ustreznosti papirjev za vozilo konča.

Kordiš: Vroče si želim, da bi bilo
res
Kordiš je Janši odgovoril, da Levici pripisuje fantazmatsko
nadkoalicijsko vlogo in nadaljeval: “Vroče si želim, da bi
bilo to res. Želim si, da bi mi imeli tako moč, da bi lahko
prišli do vlade in rekli, stvari bodo potekale takole in

takole. Žal je nimamo.”

Pri štirikolesnih oklepnikih je bil Kordiš nekoliko v težavah,
ker je ta projekt Levica požegnala, ko se je dogovorila za
podporo rebalansu letošnjega proračuna, ki vsebuje nakup teh
vozil in v celoti legalizira posel. Kordiš je pojasnil, da so
tu popustili, ker jim je uspelo izsiliti druge pomembne
rešitve. Z desne je bilo na prostodušna priznanja Kordiša, da
je vladna politika že na začetku mandata posledica
izsiljevanj, nekaj čudenja in vprašanj, kako šele bo. Poslanec
Levice pa je vztrajal, da so izsiljevanja običajen vsakodnevni
posel njegove stranke v politiki in da to počnejo vsi, le da
drugi prikrivajo.

Komisija je na koncu soglasno predlagala računskemu sodišču,
naj preveri zakonitosti, pravilnosti in smotrnosti nakupa
oklepnikov 4×4, ministrstvo za obrambo pa pozvala, naj jih
obvešča o ugotovitvah notranje revizije 32 milijonov evrov
težkega projekta nakupa vozil v ZDA.

Na posnetku pomembna voditelja koalicije vlade Marjana Šarca,
ki zanikata nadkoalicijsko vlogo:
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