Erjavec:
“Nisem
nisem lagal…”

zavajal,

Nekdanji poveljnik sil Miha Škerbinc bi moral poslušati nikjer
zapisan ukaz ministra Karla Erjavca, da na mednarodnih vajah
vojaki ponoči na Počku ne smejo streljati, minister lahko z
obveščevalci kadarkoli poizveduje med Škerbinčevimi sodelavci
in vojaki, kaj poveljnik vojske govori o težavah s psiho
načelnice generalštaba Alenke Ermenc, poveljnika sil pa lahko
minister tudi kadarkoli odstavi in ta nima pravice do pritožbe
in pravnega varstva.

Obžalujem, da nismo nikjer zapisali
To je v odgovoru na interpelacijo, ki jo je prejšnji teden
dobil državni zbor, zapisal minister za obrambo Karl Erjavec.
Erjavec v odgovoru zanika, da bi presegel pooblastila, zavajal
ali lagal javnosti. Med drugim Erjavec v odgovoru trdi, da so
nakup osem kolesnih oklepnikov Boxer prestavili zaradi napak v
proceduri načrtovanja. Izsiljevanj Levice, ki je z odpovedjo
tega posla pogojevala podporo vladi in ji je koalicija za
glasove tudi popustila, ne omenja. O interpelaciji DZ ne bo
razpravljal in odločal na redni seji, ki se začne v ponedeljek
prihodnji teden. Poslovnik DZ namreč določa, da morajo

poslanci odgovoriti prijeti dva tedna pred sejo. Ko bo
glasovanje o zaupnici, pa bo Erjavec relativno varen, saj
vlada Marjana Šarca, ki jo je sestavile množica strank, ki na
volitvah večinoma niso bile zelo uspešne, potrebuje podporo
vseh majhnih strank v državnem zboru, tudi DeSUS, ki ga vodi
Erjavec.

Svojo le ustno razglašeno politično odločitev, da na Počku na
mednarodnih vajah Nata ponoči ne bo streljanj, vaje tam
potekajo že od časov avstro ogrske, v času JLA pa so med
vajami občasno celo izselili okoliško prebivalstvo in takrat
ni bilo strašnih protestov, je minister za obrambo v odgovoru
na interpelacijo pojasnil s tako izbranimi besedami:

“Da se zavzemam za ugodno rešitev problematike vojaških
aktivnosti na osrednjem vadišču Postojna sem večkrat poudaril
v javnosti in ob dogodkih na Ministrstvu za obrambo. Z
načelnico Generalštaba Slovenske vojske spodbujava pozitiven
pristop in sva z nadaljnjim upoštevanjem dogovora z Občino
Postojna, ki je bil na žalost enostransko prekinjen, poslala
znak, da razumeva težave, s katerimi se spoprijema lokalna
skupnost, čeprav se ustvarja vtis, da se izkoriščajo tudi za
politično igro, ki ni v korist naši vojski. Moja usmeritev,
da se omeji nočno streljanje, je bila poznana na Generalštabu
Slovenske vojske in, verjamem, tudi poveljniku sil.
Obžalujem, da je nismo nikamor zapisali, ker lahko nekateri
danes zanikajo njen obstoj. Med njimi tudi tisti pripadniki
Slovenske vojske, ki so negodovali ob podobni usmeritvi
prejšnje ministrice za obrambo. Pri tem ne gre za domačijski
pristop, kot ga navajajo vlagatelji interpretacije, temveč za
legalno in legitimno ustno izdajanje usmeritev ali navodil v
skladu s pristojnostmi. Kako si predstavljate delovanje
državne uprave ali zasebnega sektorja, če bi vsak zaposleni
opravil le tiste naloge, ki jih dobi v pisni obliki, in se na
ustno dodeljene naloge ali navodila ne bi oziral?”

V odgovoru Erjavec ocenjuje, da je Škerbinc odgovoren tudi za
morebitno nočno streljanje ameriške vojske, ker jih ni
obvestil, da ne smejo, kar bi po Erjavčevi oceni moral celo,
če minister tega ne bi zahteval. To je Erjavec v odgovoru
zapisal tako:

“Tudi če poveljniki ne bi nikoli slišali za usmeritve glede
nočnega streljanja, bi lahko računali na njihovo trezno
presojo in preudarnost, da bi se vprašali, ali takšno
streljanje pripomore k ustvarjanju dobrega ozračja za dogovor
z občino Postojna v razmerah, ko je kampanja proti
prisotnosti Slovenske vojske na vadišču na vrhuncu. Skrb za
dobre odnose z lokalnimi skupnostmi bi jim morda lahko
pomagala razumeti občutljivost trenutka in posledice, ki jih
streljanje v poznih nočnih urah pomeni za sodelovanje z
lokalno skupnostjo in odzivi javnosti. Žal je dogodek
pokazal, da se na trezno presojo in preudarnost ni dobro
zanašati.”

Minister Erjavec v odgovoru na interpelacijo zatrjuje, da
ministrstvo ni spremenilo nobenega dogovora ali sporazuma z
vojsko ZDA in da se bodo vse načrtovane mednarodne vaje leta
2019 izvedle. “Nobena vaja ali skupno urjenje zaradi odločitve
Slovenije ne bo odpovedano,” je napovedal Erjavec.

Vojski ne smejo govoriti o zdravju
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Obrambni minister vztraja, da je prav, da so se, ko se v
medijih pojavile govorice, da je bila načelnica generalštaba
hospitalizirana zaradi psihičnih težav, obveščevalci pojavili
na poveljstvu sil na Vrhniki in o tem, kaj je Škerbinc govoril
na kolegiju in na postroju vojske zaslišali 25 vojakov.
Zaslišanja so bila od zjutraj do popoldneva. Škerbinca je na
predlog Ermenčeve Erjavec odstavil dva dni pozneje. O tem je
Erjavec v odgovoru na interpelacijo zapisal:

“Nihče v Slovenski vojski nima pravice komentirati osebnih
značilnosti ter zdravstvenih in drugih osebnih težav
posameznika. To ne dovoljujejo pravila službe in ni v duhu
vrednot Slovenske vojske, ki so lojalnost, tovarištvo in
čast. Na podlagi zakonitega dela Obveščevalno varnostne
službe sva lahko z načelnico Generalštaba Slovenske vojske
ustrezno ukrepala. Tako sva sporočila, da kršenje temeljnih
norm vojaških odnosov ne more postati novo pravilo in da se

tako vedenje ne more tolerirati. Če je treba dati podrobnejša
pojasnila, predlagam, da zaradi obravnave tajnih podatkov to
naredimo na zaprtem delu seje Državnega zbora. Brigadir
Škerbinc je bil razrešen dolžnosti poveljnika sil v skladu z
zakonom in na podlagi službenih potreb. Za razrešitev sem se
odločil na podlagi predloga načelnice Generalštaba Slovenske
vojske, pri čemer je bilo moje vodilo, da zagotovim pogoje za
učinkovitost delovanja vojaške organizacije, ki temelji na
pravilih službe in vojaških vrednotah, ter da
preprečim neželeno vedenje poveljujočih v prihodnje. Toda to
ni bil edini razlog. Skladno z zakonom o obrambi so
poveljniki odgovorni za delo in pripravljenost podrejenih
enot. Ob dogodku, kot je bilo nočno streljanje na Počku, se
ni mogoče izogniti ugotovitvi, da je poveljnik sil odgovoren,
da je do dogodka prišlo, saj sta bili njegova naloga in
odgovornost, da zagotovi pregled nad delom podrejenih in
pravočasno prepozna načrtovano streljanje, ki je bilo v
nasprotju z vladnim dokumentom o vajah Slovenske vojske leta
2019 in pri čemer je bilo jasno določeno, kdo se uri in s
kakšnimi minometi strelja.”

Na posnetku je odstavljeni poveljnik sil Miha Škerbinc:
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