Изјава на министерот за одбрана на Република Словенија, Матеј Тонин
Охрид, 27.08.2021 г.

Посебно ме радува што денеска се среќаваме во Охрид, и баш тие охридски убавини поттикнаа
нашите разговори да се продлабочат и да се уште по конкретни. Северна МАкедонија е пријател
на Република Словенија. Место на Р. С. Македонија е во ЕУ затоа РС ке направи се што е во
нејзина моќ, да Северна МАкедонија стане полноправна членка на ЕУ што побргу. Имате целосна
поддршка од РС. Ке се потрудиме да им укажеме исто и на Бугарските пријатели дека е и во нивен
интерес Македонија да стане членка на ЕУ. Убеден сум веќе, дека денес, партнерството помеѓу
Република Словенија и Република Северна Македонија е некој вид стратешко, верувам дека
можеби во блиска иднина, тоа посебно партнерство, тие посебни односи ќе се формализираат со
потпис на договор за стратешко партнерство помеѓу Словенија и Северна Македонија.
Како што колешката Радмила изјави, вчера беше жалосен ден во Авганистан. Сите тие смртни
жртви се непотребни, резултат се на кукавичлук и терор. Тоа значи дека во сојузот на НАТО
мораме да се спротивствавиме на таков вид работи. Сигурно е лекцијата од Авганистан е поучна,
сигурен сум дека сојузот ќе извлече добри лекции и во иднина сојузот ќе биде помоќен.
РС и РСМ се цврсти партнери и затоа сум среќен што нашата соработка ќе зајакнеме со дела не
само со зборови. Среќен сум што македонската страна ја прифати нашата покана и од наредното
лето ќе биде дел од словенечкиот контингент во Латвија. Сигурен сум дека македонската страна
ќе биде задооволна од таа соработка затоа што таа мисија овозможува широки можности за
успособување, за зајакнување на интероперабилноста. Друга област која исто така спаѓа во
портфолиото на Министерството за одбрана на Република Словенија е системот за заштита и
спасување, домашно кажано пожарникарите. Горди сме што можевме да одговориме на вашиот
повик за помош. Дозволете ми да ве уверам, било кога, да сме ви потребни ние сме тука да ви
помагаме.
Горд сум на нашиот систем за заштита и спасување кој во последните години се посебно разви,
посебно доработил и затоа и на министерката и објавив дека во иднина сме подготвени исто така
да донираме техника за полесно справување со пожарите. И исто така сме подготвени да
прифатиме различни пожарникарски единици на Република Северна Македонија за обучување и
успособување и притоа дополнително да го зајакнеме нашето партнерство, дополнително ќе се
погрижиме вашите пожарникари да бидат оспособени и брзо да се справуваат со секаков вид на
загрозувања на овој свет кој е полн со такви или онакви човечки и природни несреќи.
На крајот, па би сакал да ти се заблагодарам на тебе Радмила и на цела Република Северна
Македонија за донацијата која ја направивте за Република Словенија. Тоа е посебен ФЛАК,
противвоздужен топ, кој Северна МАкедонија ќе го донира на Музејот за воена историја во Пивка,
извонреден музеј кој има повеќе од 100.000 посетители и со тоа ќе ја зајакне нашата совест и со
тоа ќе придонесе кон целосното представување на нашата воена историја.

На кратко, ме радува тоа што сум денеска тука со нашите пријатели, сигурен сум дека тоа
партнерство, таа соработка во иднина ќе се зајакнува.
Едвај го чекам денот кога Македонија ќе стане полноправна членка на ЕУ и од тогаш па напред ќе
се прикажуваат резултатите од нашето соработување.
Во Европската Унија е така да ако сакаш да достигнеш своите цели, итно ти се потребни партнери
а ние секако гледаме на Република Северна МАкедонија како важен интерен партнер и со тоа ви
се заблагодарувам.

