Odbor za zunanjo politiko
Matjaž Nemec, predsednik

Datum: 25. 1. 2019
ZADEVA:

Nadaljevanje 1. točke dnevnega reda 2. nujne seje Odbora za
zunanjo politiko, ki je bila 17. 8. 2018

Spoštovani gospod predsednik Odbora za zunanjo politiko Matjaž Nemec,
OZP je na 2. nujni seji, 17. 8. 2018, pod 1. točko dnevnega reda obravnaval Pobudo
za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za
sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer,
EPA 55-VIII.
Pobudo za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za
sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer je
potrdila Vlada na 185. redni seji dne 26. 7. 2018.
Dolgoročni in srednjeročni razvojno-usmerjevalni načrtovalni dokumenti Ministrstva za
obrambo, predvsem Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in
opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list RS, št. 99/10) in Srednjeročni
obrambni program Republike Slovenije 2018–2023 (Sklep Vlade RS, št. 803003/2018/3, z dne 19. aprila 2018) med drugim predvidevajo opremljanje Slovenske
vojske z bojnimi kolesnimi vozili 8 x 8 za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine
Slovenske vojske.
Z informacijo o poteku postopka nakupa bojnih kolesnih vozil 8 x 8 za izgradnjo
Srednje bataljonske bojne skupine sta se že seznanila Vlada Republike Slovenije
(Sklep Vlade RS, št. 80300-1/2018/2, z dne 2. februarja 2018) in Odbor Državnega
zbora Republike Slovenije za obrambo, ki projekt tudi podpira (Sklep Odbora
Državnega zbora RS za obrambo, št. 200-03/17-14/6, z dne 1. marca 2018).
Na začetku 2. nujne seje OZP je poslanec Levice Miha Kordiš predlagal ''prekinitev
obravnave te točke dnevnega reda in preložitev te seje Odbora za zunanjo politiko''.
Predlog ni dobil podpore. Ker je za isti dan bila sklicana seja državnega zbora s točko
dnevnega reda: Predlog za izvolitev predsednika Vlade Republike Slovenije, je v
razpravi isti poslanec retorično zagrozil: ''Ob tem bi koalicijske poslance spomnil,
morda se je - ne vem sicer, kako - pozabilo, ampak čez dve uri oziroma čez uro in pol
se nam začne seja Državnega zbora, plenarna, na kateri bo potekalo glasovanje za
mandatarja. Začnite malo preštevati glasove.''
Očitno je grožnja zalegla, saj je v nadaljevanju poslanec koalicije predlagal sklep za
prekinitev 1. točke dnevnega reda. Sklep je bil sprejet.
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Spoštovani gospod predsednik, ker se po petih mesecih obravnava prekinjene točke še
ni nadaljevala, vam predlagava, da čim prej skličete nadaljevanje obravnave 1. točke
dnevnega reda 2. nujne seje OZP.
Ni dopustno, da v državi Sloveniji, kjer imamo parlamentarno demokracijo, samo eden
poslanec blokira obrambno politiko RS. Ni dopustno, da samo eden poslanec blokira
varnostno politiko RS in s svojimi izsiljevanji zaradi onemogočanja spoštovanja zavez
blati ugled RS v svetu.
V kolikor v razumnem času ne bo nadaljevanja obravnave 1. točke dnevnega reda 2.
nujne seje Odbora za zunanjo politiko, bomo razumeli, da razvojni dokumenti
Ministrstva za obrambo več ne veljajo, da Resolucija o splošnem dolgoročnem
programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 več ne velja, da
omenjeni sklep Vlade RS več ne velja in da omenjeni sklep Odbora za obrambo več ne
velja.
V pričakovanju spoštovanja najinega državotvornega predloga vas lepo pozdravljava.
S spoštovanjem,

mag. Matej Tonin l.r.
poslanec

Jožef Horvat
vodja poslanske skupine

