Šef Sove Kozmelj odstopil

Na spletni strani slovenske varnostno obveščevalne agencije
(Sove) je odstopno izjavo objavil direktor te agencije Rajko
Kozmelj, ki se v odstopni izjavi med drugim pritožuje, da ga
je premier Janez Janše (SDS) izločil iz sveta za nacionalno
varnost.
Iz sveta za nacionalno je v preteklosti prejšnji šef Marjan
Šarec izločil Janšo in s tem največjo opozicijsko stranko in
to vse do trenutka, ko je bila država že pred menjavo oblasti,
epidemija koronavirusa pa je, ker odstopljena vlada ni
ukrepala ob vračanju številnih smučarjev iz počitnic v
Italiji, že precej ušla iz vajeti.

Je nacionalna varnost Nataša ali
virus?
Na prvo sejo sveta za nacionalno varnost so SDS in Janšo še
vabili. A zaradi drugih obveznosti Janše je takrat tja prišel
poslanec Franc Breznik. Sklicana pa je bila zaradi na POPTV
objavljenega posnetka prisluškovanja telefonskemu pogovoru
hrvaškega duhovnika Ivana Tolja z direktorjem mednarodnega
sklada Ludom Bammensom, v katerem je Tolj poskušal vplivati,
da POPTV ne bi veliko poročala o tem, da je hrvaška
obveščevalna služba prisluškovala Jerneju Sekolcu in Simoni
Drenik, ki sta se nekoč prostodušno pogovarjala po
nezavarovanih telefonskih linijah. Zdi se, da je posnetek na
POPTV ušel kar iz Sove.

Kaj so s kravalom z objavo tega posnetka iz Sove, vlade in
POPTV takrat poskušali doseči, ni čisto jasno.
Pozneje je Kozmelj največ pozornosti pritegnil, ko je
onemogočil parlamentarni nadzor zaposlitve znanke prejšnjega
premiera Nataše Hribar. Zdi se, da je zaradi tega Šarec
pozneje svet za nacionalno varnost začel sklicevati v ožji
sestavi. Šef komisije za nadzor obveščevalnih služb Matej
Tonin (NSi) je, ko je šef obveščevalne službe Rajko Kozmelj
onemogočil preverjanje kadrovske mape čez poletje zaposlene
premierove znanke Nataše napovedal, da bodo zaposlitev
preverili kar v državnem zboru in to tako, da bodo ob Nataši
zaslišali še zaposlene v kadrovski službi Sove, premiera
Šarca, direktorja Kozmelja, sekretarja za nacionalno varnost
Damirja Črnčeca, glavno inšpektorico za javno upravo Lidijo
Epohal Vučkovič in župana občine Škofljica Ivana Jordana.
Napoved je izpolnil. Kmalu po zaslišanju Šarca je ta odstopil.
A ni nujno povezano.
Druga seja sveta za nacionalno varnost, na katero SDS in Janše
niso vabili, je bila posvečena za državo precej bizarnemu
dogajanju: paradiranju vard Andreja Šiška in podobnih po
obmejnih področjih s Hrvaško, česar policija ni mogla
preprečevati, je pa to zelo razburjalo del medijev in
politikov. Vlada je pozneje predlagala spremembo več zakonov
za onemogočanje vard, ki so pa zadnje tedne v državnem zboru
že propadle. S pravim problemom zaradi širjenja virusa v
Wuhanu na Kitajskem in potem v Italiji so se na svetih za
nacionalno varnost in zdi se, da tudi v Sovi, precej manj
ukvarjali.

Odstop iz “strokovnih razlogov”
Odstopna izjava Kozmelja je takšna:
Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije mag. Rajko
Kozmelj se je odločil, da bo z današnjim dnem nepreklicno
odstopil s položaja direktorja agencije.

Od nastopa nove vlade direktor agencije ni prejel nobenih
navodil oz. usmeritev za delo agencije s strani nadrejenega,
torej predsednika vlade, prav tako pa tudi ne svetovalca za
nacionalno varnost, kar šteje za znak osebnega nezaupanja, ki
je odločilnega pomena za kakovostno izvajanje nalog agencije
na področju nacionalne varnosti. Direktor Sove je s spremembo
Odloka o Svetu za nacionalno varnost z dne 16. 3. 2020 bil
tudi izključen iz sestave SNAV, kar je z vidika koncepta
nacionalne varnosti napačna strokovna odločitev. Direktor
Sove odločitve iz strokovnih razlogov ne podpira, zato se je
odločil za odstop s položaja.
Iz potez nove vlade in nekaterih javno objavljenih
komentarjev je mogoče sklepati, da je direktor agencije
osebno nezaželen člen v sistemu nacionalne varnosti pod novo
vlado, kar negativno vpliva na odnos nove vlade z agencijo,
kar pa je po njegovi oceni nedopustno. Direktor agencije mag.
Rajko Kozmelj se je zato odločil, da iz strokovnih razlogov
odstopi in tako da možnost novi vladi, da imenuje na mesto
direktorja
Sove osebo, ki bo uživala zaupanje nove vlade in s tem
omogočila nujno potrebno nemoteno sodelovanje med agencijo in
vlado ter tako zagotovljala visoko raven nacionalne varnosti
državljanom Republike Slovenije.
Direktor agencije nikakor ne želi, da bi bil njegov odstop v
danih razmerah, ko so vsi napori usmerjeni v zajezitev
širjenja okužbe, prednostna naloga te vlade, vendar pozna
vlogo Sove v sistemu nacionalne varnosti in je prepričan, da
mora sodelovanje med vlado in agencijo v vseh okoliščinah
potekati nemoteno in tvorno.”

