
i'fuJr:,
'r"EEl^E

ZYEZA VETERANOV VOJNE
ZA SLOVENIJO

Rojleyr ulica 16, ll l0 Ljubljana
telefon: (01) 524 r784, (01) 540 2065,

Faks: (01) 524 2688
E po5ta: zveza@zws.si

Stevilka: Z.Ws'- 202/ 2O2O
Datum: 16.f2.ZO2O

v Lipid

ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH
DRUSTEVSEVER

Stefanova 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 041 725 397

e-po5ta : lnfo@zdruzenje-sever.si

Dr oma z Las
ikzpvDffi

Spoitovani vojni veterani, dlant ZWS in ZPVD Sever

zveza veteranov vojne za slovenuo ln zveza pollcuskih veteranskih druStev sever tvornoin v pruateljskem duhu soderujeta re vrsto tei. Rezuttati soderovanJa so vidni v mnoiicrproslav, prireditev, skupnih obeleievanJih dogodkov iz na3e pretekiostt ko; iu;; ;;-Sportnem in druiabnem podrgEju. Soaeiovanl-e n" pot"t" samo na nivoJu zvez, pat paponekod vzorno tudi na regijski in ie posebej lokalni ravni. taksno sodelov"rj;;;potrebno tudi zaradi neneh n ih. poskuslv stra;karske poritike in nekaterih posameznikov,
ki jim takino soderovanje moti ter si ierijo ponovn" a"iitr" na na5e in va5e, na borj in namanj zaslu2ne ipd. To jim seveda ne bo uspelo.

Podasi se posravrjamo od Eudnega reta 2020, Leta v katerem smo rmeri obiro naErtov, kinam jih je nevidni virus skoraj v ceroti izniiir. Krjub temu se nrsmo vdari, poiskari smodruge in drugadne moinosti, ki so omogodare nisu o"torunl", Nasroniri smo se tudi natehnologijo, kot 5e nikoli prej in vsaj delno nam je uspelo,

v letu 2021 bomo obereiiri pomembne jubireje, 30 ret samostojnosti srovenije, ki smo joleta 1991 branili tudi z oroijem vse do odhoda zadnjega vojaka agresorskejugosrovanske armade' prepritani smo, da uomo stupli primerno obereii, te dogodke.zato vas ze sedaj pozivamo, da se poveiete, aogoro.ite in skupaj izvedete prireditve inobelezitve, ki bodo izkazovale ponos, dostoJanstvo in enotnost, kot so nas krasill tistega,sedaj Ze davnega leta 1991. NaJ nas vodi stgan: Skupai v vojni, skupaj v miru! Kajtienotni smo modnejsi.

Naj vam ob prihajajodem retu 2021 vosEimo predvsem obiro zdravja, osebne sre6e inuspe.nega medsebojnega sodelovanja , ,p"n1r, A" Uo f.r"fu na vouo tudi cepivo, ki bopotasi omogodilo povrnitev Zlvfenja, kot ga piznamo in si ga Zelimo.
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