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ZADEVA: Odgovor vojnih veteranov 1991 na pojasnilo predsednika Republike Slovenije in
vrhovnega poveljnika obrambnih sil Republike Slovenije

Urad predsednika Republike Slovenije je v pismih bralcev v vaiem iasopisu 21. januarja 2015 pojasnjeval

ravnanje predsednika in vrhovnega poveljnika obrambnih sil Republike Slovenije ob spominu na postroj

zaiditne enote 30. razvojne skupine Teritorialne obrambe v Kodevski reki.

Vojni veterani, zdruieni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo {ZWS} in Zvezi policijskih veteranskih

druStev Sever {Zdruienje Sever}, ne ielimo komentirati njegovega ravnanja in ne njegovih pridakovanj,

saj verjamemo, da bralci loiijo resnico od laii, pravico od krivice in potvarjanje od pristnosti. Vedo tudi,
da se lahko marsikaj oprosti, da pa se marsikaj nikoli ne more in ne sme pozabiti. \

Ponovno pa ielimo opozoriti na ponavljanje napainega poimenovanja dveh dornoljubnih organizacij,

Zveze druStev in klubov MOR|S (ZDK MORiS) in Zdruienja za vrednote slovenske osamosvojitve {ZVSO}. V

pojasnilu Urada predsednika Republike Slovenije sedaj ponovno opisujejo, da sta lani rdve veteranski

organizaciji< pripravili loieni obeleiiwi nprvega postroja slovenske vojske<.

Naj pojasnimo 5e enkrat, da navedeni organizaciji nimata statusa veteranskih organizacij, deprav sta obe

v nasprotju z zakonom pridobili status druitva, ki deluje v javnem interesu na podrodju vojnih veteranov.

Prav tako ta postroj (leta 1990) ni bil prvi postroj slovenske vojske, kajti takrat slovenska vojska 5e ni

obstajala. Takrat smo imeli teritorialno obrambo in slovensko milico, ki sta bili v tistem tasu in ie prej,

med ljudmi sprejeti kot njihova lastna slovenska varnostno obrambna sila.

Zaradi laijega razumevanja naj ponovimo, kar smo storili ie vedkrat: >Vsak vojni veteran je lahko tudi
domoljub, ne more pa biti vsak domoljub tudi vojni veteran<.

ffir. TorffiaX flas
pred$*dnik XPVffi Sever

6.{t^fr avt+\
I

1

;*
{:F
"6[
13a

rid\*1#

t*disl*v Lip

pr*dsednik XVVS


