Zaslišanje: Laže minister
Erjavec ali častnik Škerbinc?
“To postavlja na laž trditve ministra za obrambo Karla
Erjavca, da streljanje na Počku ni bilo načrtovani in da nihče
ni vedel, kako bo potekalo,” je podpredsednik komisije za
nadzor obveščevalnih služb Žan Mahnič (SDS) povedal po
zaslišanju odstavljenega poveljnika sil slovenske vojske Mihe
Škerbinca. Škerbinc je komisiji za zaprtimi predal poročilo o
nočnem streljanju ameriške in naše vojske na Počku, ki ga je
podpisala načelnica generalštaba Alenka Ermenc. V tem poročilu
piše, je povzel Mahnič, da vojska ni kršila nobenega dogovora,
da je izvajala streljanje v času, ki je predpisan, in da je
dosledno izvajala tudi vsa navodila ministrstva za obrambo.
Kako bo potekala vaja, je bila obveščena javnost, pa tudi
občina.

O interpelaciji v petek prihodnji
teden
Komisija namerava o ozadju nenavadne odstavitve Škerbinca po
vsega treh mesecih vodenja vojske, in o vlogi vojaške
obveščevalne službe pri tem, zaslišati še načelnico
generalštaba Alenko Ermenc, šefa vojaške obveščevalne službe

Dejana Matijeviča, je napovedal Mahnič. A kot kaže bo ta
zaslišanja prehitela razprava o interpelaciji in odločanje o
zaupnici ministru. Koalicijski poslanci so zahtevali izredno
sejo o tem, ki bi najbrž prihodnji teden v petek. Komisija za
nadzor obveščevalcev namerava zaslišati tudi zaposlene v
obveščevalni službi, ki so zaslišali kakšni 25 Škerbinčevih
sodelavcev in vojakov, kaj jim je poveljnik sil govoril o
mentalnem zdravju načelnice generalštaba. Škerbinca niso nič
vprašali, kaj je govoril.

Pri pojasnjevanju razlogov za odstavitev Škerbinca se je
Erjavec precej zapletal in ni povsem jasno, kaj je bil razlog.
Škerbinc je danes nadzornikom obveščevalnih služb povedal, da
ga razrešitev ne moti, ga pa moti način, kako je bilo
izpeljano, ki je bil “nečloveški in nezakonit”

Povsem drugače nočno streljanje ameriške in slovenske vojske
na Počku ocenjuje minister za obrambo Erjavec, ki tudi v
odgovoru na opozicijsko interpelacijo Škerbincu očita, da ni
upošteval njegovega navodila, da ne sme biti nočnega
streljanja, ki pa ni bilo nikjer zapisano. Kako je s tem
navodilom, je Erjavec v odgovoru na interpelacijo zapisal
tako:

“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.”

O interpelaciji in dilemi, ali odstaviti Erjavca, bo državni
zbor razpravljal čez teden. Na redno sejo DZ, ki se začne v
ponedeljek, te točke več ni mogoče uvrstiti, ker je minister

Erjavec odgovoril prepozno. A so izredno sejo, ki bi lahko
bila v petek prihodnji teden, zahtevali koalicijskih poslanci
(brez Levice). Izredno sejo so predlagali, da bi razbremenili
julijsko zadnjo redno sejo parlamenta pred parlamentarnimi
počitnicami, so zapisali v zahtevo.

Škerbinc mora molčati
Škerbinc je pred komisijo danes za zaprtimi vrati zanikal, da
bi grdo govoril o zdravju načelnice generalštaba. Obratno,
poskušal je ustaviti govorice o tem, ki so bile že razširjene.
Da je Ermenčeva na bolniški so poročali tudi mediji. Vojakom
je Škerbinc dejal, da je šla na bolniško, ko se je borila za
njihove višje plače, a je že nazaj in opravlja svoje delo.
Škerbinc dopušča možnost, da ga je kdo narobe razumel, a o
tem, kaj je povedal, je 200 prič in tega ni težko preveriti.

Ko so novinarji Škerbinca, ko je odhajal iz državnega zbora,
prosili, ali lahko še za javnost pove svojo plat medalje, je
opozoril, da za nastop pred mediji ne dobi dovoljenja
generalštaba. Na posnetku Škerbinc, ki pojasnjuje, da mora
molčati:
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To postavlja na laž ministra za obrambo, njegove navedbe zanka
načelnica generalštaba Ermenčeva, je po zaslišanju ocenil
Mahnič in na vprašanje novinarjev, kaj meni o Erjavčevih
kritikah, da je komisija za nadzor obveščevalnih služb
zlorabila svoja pooblastila, odgovoril, da nikakor in da
minister vleče argumente iz petnih žil, kjer so mu ostale le
še besedne zveze “zlorabe, notorični lažnivci, opozicijska
večina, potem pa se njegov vokabular zaključi”.

