Strogo kazniva resnica
V sagi, ko na obrambnem ministrstvu nikakor nočejo razkriti,
kakšne zdravstvene težave je imela načelnica generalštaba
Alenka Ermenc, ta je sprožila celo kazenski postopek proti
novinarju Bojanu Požarju, ker si je drznil pisati o tem,
povrhu pa je z obrambnim ministrom Karlom Erjavcem odstavila
in pozneje ovadila poveljnika sil slovenske vojske Miho
Škerbinca, ki je vojakom poskušal pojasniti, kaj se dogaja in
to tudi z opozorili, da je Ermenčeva na bolniški končala, ko
se je borila za boljše plače vojakov, se je zgodil nov manjši
preobrat.

Bojan Požar je še podrobneje opisal, po katerem dogodku bi naj
načelnica odšla na bolniško in kaj bi naj torej bilo za
ovadbami in tožbami, s katerimi obrambno ministrstvo pred
javnostjo prikriva preprost podatek, zakaj je bila Ermenčeva
na bolniški. Tožbe proti novinarju in pomembnemu generalu, ki
sta poskušala pojasniti, kaj se je dogajalo, kaj je bilo torej
res, je nenavadna, saj doslej ni veljalo, da je pogovor ali
pisanje o zdravstvenem stanju pomembnih generalov ali
politikov prepovedano ali kaznivo.

Tudi za Ermenčevo posebnih določb, da ni javna oseba in da o
njej mediji ne smejo pisati, ni opaziti v zakonih. Sam sem
nekoč pisal o bolezni premiera pozneje pa tudi vrhovnega

poveljnika vojske Janeza Drnovška, ki mi je v več intervjujih
sam pojasnjeval rakavo obolenje, ki se mu je po operaciji
sčasoma razširilo.

Pa me niso zaprli in mi ni bilo treba na sodišča.

Janez Drnovšek ni prikrival svoje bolezni in potem tožil
radovednih novinarjev ali odstavljal generalov, ki bi ugibali,
kakšne težave ima vrhovni poveljnik vojske.

Bojan Požar je danes objavil takšno domnevo, kaj poskušajo na
ministrstvu za obrambo prikriti z represijo proti njemu:

“Po naših zanesljivih informacijah, ki nam jih je potrdilo
več virov, naj bi se namreč Ermenčeva “zlomila” prav na
sestanku pri Erjavcu. Ker ni šlo za formalni kolegij, nam še
ni uspelo pridobiti zapisnika, če sploh obstaja, šlo pa naj
bi za sestanek 8. marca (petek, in kakšno naključje, ravno na
Dan žena?!), kjer naj bi prišlo do hudega verbalnega spora
med Ermenčevo in visoko uradnico iz notranje revizije
ministrstvo za obrambo Mojco Ferjančič Podbregar, sicer ženo
nekdanjega direktorja Sove, kratkotrajnega predsednika LDS in
upokojenega generala Iztoka Podbregarja. Dami naj bi se sprli
zaradi tistega famoznega 19-odstotnega dviga plač za
(nekatere) pripadnike slovenske vojske, zaradi prepira naj bi
Erjavec sestanek celo prekinil in Ermenčevo ter Ferjančič
Podbregarjevo poslal iz pisarne. Tako naši viri, in upajmo,
da se minister Karl Erjavec glede tega ne bo spet (z)lagal.Po
tem sestanku naj bi Ermenčeva šla na pregled k pristojnemu
zdravniku (psihiatru), potem pa odšla na skrivnostno bolniško
ter odpovedala številne svoje pomembne obveznosti.”

Celotno zgodbo Bojana Požarja si lahko preberete tukaj.

