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Predsedniku in članom  

Zveze veteranov vojne za Slovenijo 

 

 

PODPORA ZVEZI VOJNIH VETERANOV SLOVENIJE IN NJENEMU PREDSEDNIKU 

GENERALMAJORJU LADISLAVU LIPIČU 

 

Člane Združenja Sever že nekaj časa zelo motijo izjave posameznikov, ki se imajo za 

najbolj zaslužne v osamosvojitvenih procesih in vojni za Slovenijo, v določenih medijih ter 

izjave in razprave na Odboru za obrambo Državnega zbora RS s strani predsednika odbora 

g. Mahniča, nekaterih članov tega odbora in drugih udeležencev sej tega odbora. Pri tem 

zelo izstopajo izjave članov Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Naše stališče 

do navedenega združenja vam je znano, se pa z vami zelo strinjamo, da njihovi sedanji 

poskusi potvarjanja zgodovine slovenskega osamosvajanja in vojne za Slovenijo presega 

vse meje dopustnega.  

 

Zato podpiramo vaše pismo, ki ste ga posredovali na Nova24TV z zahtevo, da ga v celoti  

objavijo v časovnih okvirih in številu ponovitev, v katerih so gledalcem sporočali neresnice o 

Zvezi vojnih veteranov Slovenije in njenem predsedniku. Še posebej želimo poudariti, da 

generalmajorja Ladislava Lipiča, predsednika ZVVS visoko cenimo in spoštujemo. Veseli 

smo, da lahko z njim sodelujemo in da lahko ZPVD Sever skupaj z ZVVS zagovarja resnico o 

osamosvojitvenih procesih in vojni za Slovenijo.  

 

Podtikanja in lažno prikazovanje aktivnosti in dejanj predsednika Lipiča in ZVVS pomeni 

poskus razvrednotenja vsega tistega, kar smo zelo uspešno opravili veterani – člani ZVVS in 

Združenja Sever v osamosvojitvenih procesih in vojni za samostojno Slovenijo. Člani 

Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve so danes tisti, ki v ZVVS in Združenju 

Sever niso uspeli zagovarjati »svoje sanje ali blodnje«, da so le oni najpomembnejši in 

edini, ki imajo največ zaslug za osamosvojitev. 

 

Vse kar je bilo omenjeno proti g. Lipiču je pritlehno dejanje in ima tudi vse znake kaznivega 

dejanja žaljive obdolžitve po 171. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije. 

 

Glede na vse navedeno predlagamo, da se vodstvi ZVVS in ZPVD Sever čim prej sestaneta 

in dogovorita o nastopanju proti tem in drugim poskusom potvarjanja zgodovine, pripraviti 

pa se moramo tudi na nadaljevanje že dvakrat sklicane seje Odbora za obrambo Državnega 

zbora Republike Slovenije. Naslednjega nadaljevanja seje odbora se moramo udeležiti v čim 

večjem številu in odgovoriti na vprašanja z argumenti in pisnimi dokazili, posameznikom pa 

moramo postaviti nekatera vprašanja, na katera do danes še niso odgovorili.  
 

 

Skupaj v vojni, skupaj proti potvarjanju zgodovine! 

    
   Dr. Tomaž Čas 

     PREDSEDNIK  

 

http://www.zdruzenje-sever.si/

