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Poveljnik sil Slovenske vojske brigadir Miha Škerbinc razrešen z dolžnosti zaradi nočnega streljanja na Počku

Minister Karl Erjavec je razrešil brigadirja Miho Škerbinca z dolžnosti poveljnika sil Slovenske vojske zaradi nočnega

streljanja. Nočno streljanje na vadišču Poček v okviru mednarodne vaje je bilo načrtovano in izvedeno v skladu z vsemi

predpisi in usmeritvami. Slovenska vojska se je pri vseh streljanjih, kakor tudi na vaji s pripadniki ameriške vojske, ravnala v

skladu z dogovorom med obrambnim ministrstvom in Občino Postojna, ne glede na to, da je Občina od tega odstopila. Tako je

bilo že v času prejšnjega načelnika in ministrice in sedanja načelnica je to med drugim tudi jasno povedala na novinarski

konferenci po poročanju o pripravljenosti predsedniku države.

Dogovor z Občino Postojna dopušča streljanje tudi ponoči do desetkrat na mesec, razen v poletnih mesecih in tako se je

nedavno na Počku tudi streljalo. S pojasnjevanjem ministra Karla Erjavca medijem, da je prišlo do incidenta in da je iz

previdnosti potrebno razrešiti poveljujočega, ker se lahko jutri zgodi streljanje na Postojno, je obrambni minister razžalil

pripadnike sil Slovenske vojske in poveljujočega osebno.

Minister tudi ne more dajati usmeritev direktno silam Slovenske vojske, katerim je poveljeval brigadir Škerbinc. Še najmanj

ustnih. Minister v demokratičnih sistemih ne more poveljevati vojski. In tako določajo tudi zakoni Republike Slovenije.

Najvišji vojaško strokovni organ in organ poveljevanja v Republiki Sloveniji je Generalštab Slovenske vojske. Zelo nevarno bi

bilo, in prav gotovo tudi neustavno, če bi poveljniki na ta način poslušali politike. Minister do sedaj tudi ni povedal komu in

kdaj je izdal usmeritve, da se strelja drugače, kot to v vojski velja že leta.

 

V Sindikatu vojakov Slovenije ostro protestiramo zaradi izjav ministra in zamenjave enega najboljših poveljnikov v

Slovenski vojski , ki je kot profesionalec izpolnjeval ukaze Generalštaba. Brigadir Miha Škerbinc je zoper Odredbo o njegovi

razrešitvi s pomočjo SVS podal ugovor in zahteval preklic razrešitve, ker za njeno izdajo ni bilo pravne podlage – službenih

potreb, saj je njegovo mesto ostalo nepopolnjeno.

SVS se je s pismom danes obrnil na predsednika vlade Marjana Šarca in od njega zahteval javno opravičilo za ministrove izjave

o možnem streljanju na Postojno in potrebnem sankcioniranju ravnanj. V SVS ne dovolimo javnega linča poveljnika sil

Slovenske vojske brez možnosti obrambe, saj so izjave ministra uperjene ne zgolj zoper poveljnika sil, ampak proti vsem

pripadnikom Slovenske vojske, kot da gre za agresorsko vojsko. Slovenska vojska ni agresorska vojska in ne strelja po

slovenskih mestih.

 

Naj spomnimo, na vadišču Poček je po dogovoru z Postojnsko občino dovoljeno streljati tudi ponoči in takšne usmeritve, da se

strelja tudi ponoči, je od Generalštaba za izvedbo vaje z ameriško vojsko poveljnik sil Slovenske vojske Škerbinc tudi dobil in

se jih kot vzoren vojak v celoti držal. Po prvem nočnem streljanju je Škerbinc zaradi medijskega napada na njega in Slovensko

vojsko, o incidentu in neposlušnosti vojske, za drugi dan s soglasjem namestnika načelnice Generalštaba odredil streljanje le do

23 ure zvečer, kljub umeritvam načelnice, da se naj strelja tudi po 23. uri v skladu z dogovorom med Ministrstvom za obrambo

in Občino Postojna.

 

Poveljnik Miha Škerbinc je nekaj dni po nočnem streljanju  prejel odredbo o njegovi razrešitvi, vročila mu jo je kar vojaška

policija v poznih večernih urah.

 

V Sindikatu vojakov Slovenije ostro obsojamo kaznovanje poveljnika, in to celo prvega v silah Slovenske vojske, ki je delal v

skladu z usmeritvami Generalštaba oz. jih je drugi dan celo prekršil z odreditvijo streljanja na vadišču Poček le do 23. ure. Ali

je Miha Škerbinc kriv in odgovoren za kršenje vojaške discipline, kar je lahko edini postopek zoper njega pred razrešitvijo iz

krivdnih razlogov, kot izhaja iz izjav ministra, sploh nihče ni ugotavljal. Prišlo je do medijskega obračuna oz.  linča z

navedbami, da vojska ni poslušna in da je takšno neposlušnost potrebno ustaviti, ker lahko pride jutri do streljanja na Postojno.

Da načelnica in ministrstvo, kot se ob tem pojasnjuje v medijih nista vedela za načrtovano nočno streljanje ne drži . Ravno

nasprotno, napoved tudi tega streljanja je bila javno objavljena, kot to velevajo predpis in je ustaljena praksa.

 

Naj spomnimo, tudi vojaka se je javno obsodilo in napovedovalo kaznovanje in kazenski pregon takoj po kraji streliva

Slovenski vojski oktobra lani v Nemčiji, v prejšnjem tednu pa je bilo v disciplinskem postopku ugotovljeno in odločeno, da

vojak ni kršil vojaške discipline in da ni odgovoren za očitane kršitve. Generalštab se na te ugotovitve ne odziva z izgovorom,
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da odločitev še ni pravnomočna, a to ni res, saj se je vojak  odpovedal pritožbi in je odločitev postala

pravnomočna takoj. Vojaku je z javno obsodbo takoj po dogodku bila storjena velika škoda, ki mu ne bo nikoli

povrnjena, trpel je sam in njegova družina, okrnjen je bil njegov ugled in načeta integriteta, a kriv ni.

 

V primeru razrešitve poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske brigadirja Mihe Škerbinca smo bili priča

podobnemu javnemu linču, a škoda je še večja od vojakove, saj je profesionalno spoštoval navodila Generalštaba

o nočnem streljanju in za to bil razrešen z dolžnosti in to na predlog načelnice Generalštaba, ki je na tiskovni

konferenci tudi javno pojasnila, da v primeru nočnega streljanja ni bilo nobenih kršitev. Vojak je s pomočjo

SVS-ja lahko opral svoje ime v disciplinskem postopku, Škerbinc nima niti te možnosti. Brigadir Miha Škerbinc,

ki se je nedavno vrnil iz opravljanja najodgovornejše dolžnosti v Poveljstvu Nata, ki jih je do sedaj opravljal

Slovenec v Natu, je profesionalec z integriteto, pred leti je na Kosovu uspešno poveljeval največji enoti Slovenske

vojske v tujini (objavljena slika je iz teh časov) in za Slovensko vojsko živi ter diha. Pripadniki Slovenske vojske

mu sledijo, ker je Voditelj z veliko začetnico.

Mnogi se bodo Škerbinca tudi spomnili, kako požrtvovalno in učinkovito je takrat kot poveljnik Prve brigade

Slovenske vojske pomagal domačinom v Postojni in celotni severozahodni Sloveniji ob žledu. Ali bi lahko tak

vojak in takšna vojska kdaj streljala po Postojni?

 

Po oceni ministra Karla Erjavca bi naj šlo za širjenje zlonamernih govoric o slabem zdravstvenem stanju načelnice

v akciji uperjeni proti načelnici.

 

Brigadirja Miho Škerbinca se je po medijskih objavah o načelnici sumilo, da je med pripadniki širil zlonamerne

govorice o zdravstvenem stanju Ermenčeve. Preiskava Obveščevalno varnostne službe – OVS je pokazala, da sum

ni bil utemeljen in da je šlo za zlonamerno delovanje zoper Škerbinca s posredovanjem selekcioniranih  informacij

načelnici o povedanem s strani Škerbinca, posredovane izjave pa so bile izvzete iz konteksta, kot se je izkazalo v

preiskavi. Če je po Erjavcu že šlo za akcijo zoper načelnico, v njej zagotovo ni sodeloval Škerbinc, posledice zanj

pa so nepopravljive.

 

V SVS smo razočarani nad opisanim, še bolj smo razočarani zaradi napovedi ministra Karla Erjavca o krčenju

števila pripadnikov Slovenske vojske le zato, da bomo izpolnjevali kadrovske zahteve kljub odlivu vojakov pod

krinko primerljivosti z drugimi vojskami Nata.

 

Bela knjiga bi se naj pospešeno pripravljala in usklajevala z vsemi za obrambo pomembnimi dejavniki. Menimo,

da je Sindikat vojakov Slovenije eden pomembnih dejavnikov v družbi, a Bele knjige še videli nismo. Niti tega ne

vemo, kje in kdo pripravlja belo knjigo obrambe, ki bi naj predstavljala družbeni konsenz o obrambi države.

Predvidevamo, da bo Bela knjiga pokazala, da je potrebno število pripadnikov Slovenske vojske zmanjšati, kdo pa

bo izvajal vse zakonske naloge oboroženih sil za Republiko Slovenijo pa verjetno ne bo pojasnila, te pa pripadniki

že danes komaj izvajamo z izrednimi napori ob kadrovski podhranjenosti. Danes nas je v Slovenski vojski

premalo, kako bodo pripadniki obremenjeni za izvajanje nalog nespremenjenega obsega ob manjšem številu, se

politiki ne sprašujejo. Takšna vprašanja in kako popolniti Slovensko vojsko za normalno izvajanje rednih nalog so

vprašanja, s katerimi bi se v Sloveniji morali urgentno ukvarjati in ne z odstavljanjem najboljših poveljnikov na

najvišjih položajih.

Objavljeno na spletni strani www.sindikatvojakov.si/
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