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Pozdravljeni!

Novo leto je za nami, prvih tekem v smučanju se nismo udeležili, korona se umirja in vse

kaže, da se bo do jeseni potuhnila, konvoji svobode se vozijo skoraj po celem svetu, še

vedno ne vemo ali se je z Ruskim posegom v Ukrajini začela 3. svetovna vojna in nočemo

videti ozadij, ki jih spretno tkejo politiki in "mogočniki".  Toda ne glede na vse se svet vrti

dalje, iz dosedanjih civilizacij, ki so propadle se je vedno rodilo nekaj novega (mi!) ... Pa ne

bom v tej smeri naprej, nekaj prostora je treba pustiti tudi prerokom in zgodovinarjem.

V preteklih dneh ste dobili po pošti vabilo na Zbor članov, ki bi v četrtek 10.3. na Viču v

Ljubljani. Za spremembo ne bo v objektih policije, saj so trenutno medsebojni odnosi med

Združenjem Sever in MNZ - policijo malo čudni. Če ste bili pozorni ste zasledili, da je bil

sporazum o sodelovanju preklican, v pripravi je nov pravilnik o sodelovanju MNZ - policija z

ostalimi nevladnimi organizacijami (IPA, društva ...), pri tem pa so spregledana dejstva o

delovanju v javnem interesu na področju vojnih veteranov, ki smo bili nekoč ali pa ste še

člani iste organizacije. Aktivni policisti, vojni veterani se lahko (po zakonu!) udeležujejo

naših aktivnosti zgolj v prostem času, pozabljeno je vse kar smo naredili namesto njih

(ohranjanje spomina na dogodke od preprečitve mitinga '89 do odhoda zadnjega vojaka

JLA '91) in jim v nekem času pomagali s sofinanciranjem in soorganizacijo športnih iger.

Ampak, tako to je. In smo se znašli (ne še šli) po svoje.

Formalna gradiva, ki jih bomo obravnavali na Zboru smo objavili na naši spletni strani,

glede na omejen čas pa računam, da pod točko aktualne zadeve in razno ne bo mogoče

razpravljati v nedogled. Na tej osnovi sem se odločil, da vam nekaj informacij podam v tem

sporočilu ali pa vas usmerim, kje jih lahko najdete. Torej:

- lokacijo nekdanjega Kina Vič verjetno poznate vsi. Ljubljančanom predlagam, da se na

zbor odpravite s sredstvi javnega prevoza (trolami), ki imajo postajališča v bližini, ostali

načrtujte nekaj rezervnega časa za iskanje parkirnega prostora,

- ob vašem prihodu vas bo pričakala verifikacijska komisija, prosim, da ji sporočite

morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za vzdrževanje stika z vami. Prav tako

jim povejte, če imate kakšne težave in bi želeli, da se s kom osebno pogovorite v dneh po

zboru.

- v medijih ste že zasledili polemike o podelitvi medalje veteranom in drugim ob 30.

obletnici oboroženih spopadov za neodvisno in samostojno R Slovenijo. Po vseh zapletih v

zvezi s tem v preteklem letu, smo se v združenju Sever odločili, da jih ne bomo delili pred
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volitvami. Če jih bomo delili po društvih, jih bomo podelili v drugi polovici leta, ko bomo na

svečan način obeležili 20 obletnico ustanovitve društva.

- 9.4. ob 17. uri bo ustanova Franc Rozman Stane ponovno organizirala koncert "Samo en

cvet", v Velenju, s katerim zbira denar za "solidarnostno" pomoč vojnim veteranom (tudi

našim članom). Ceno vstopnic bo pokrilo društvo, vendar jih moramo do 12.3. naročit!

Želje sporočite kolegom iz verifikacijske komisije ali na info@pvds-se.si . 

- v zvezi z ukrajinsko krizo, če hočete vojno v Ukrajini, ste lahko dnevno priča različnim

izjavam v zvezi s tem. Svoje izjave so podali tudi Koordinacija domoljubnih in veteranskih

organizacij Slovenije (KODVOS), Zveza slovenskih častnikov, Zveza veteranov za

Slovenijo, Zveza slovenskih častnikov, ZZB in drugi. V ZPVDS smo se odločili, da skupne

posebne izjave zaenkrat ne bomo dali (predsednik ZPVDS je sopodpisnik izjave

KODVOS). Sicer pa kljub medijski "cenzuri" le težko enkrat dana izjava ostaja kredibilna

dalj časa, in prej ali slej postane nasprotje sama sebi. Glede na lastne izkušnje vemo, da

teorija in praksa v realnem življenju nista vedno skladni, slika na terenu pa je odvisna tudi

od nepredvidljivih faktorjev in njihovih vplivov. Ampak nismo se pripravljeni učiti iz izkušenj,

še manj želimo videti vzroke zanje, pa čeprav so še tako prozorni. Žal. Tukaj v zvezi s tem

končujem in razvoj dogodkov prepuščam času in zdravi kmečki pameti, če je je še kje kaj

ostalo.

- Skupščina ZPVDS je načrtovana 19. marca ob 11. uri v Radencih. Na skupščini bo

sodelovalo 10 delegatov iz našega društva in praporščaka (prapora MSNZ in PVDS SE), ki

bosta istočasno v vlogi delegata. Iščemo še 7 delegatov, ki bodo na skupščini zastopali

naše društvo.

- verjamem, da je med nami tudi kdo iz TRETJE generacije kadetnice, ki letos praznuje 50

obletnico zaključka šolanja, ob tem jubileju pa načrtujejo srečanje generacije. Prosili so

nas, če obvestilo o tem razširimo (z veseljem!) in posredujemo kontaktne podatke

organizatorjev: Rudi.Majcen@outlook.com , tel. Majcen 041 616 984 in Bevc Franc

041479 807. Odziv generacije pričakujeta do 15. marca. Prosim, da tudi vi posredujete to

informacijo, če koga poznate.

Veselimo se ponovnega srečanja z vami v živo, do takrat pa lep pozdrav,

Janez Portir

predsednik društva

https://pvds-se.si/wp-content/uploads/2022/03/KoDVOS-izjava-ukrajinska-kriza-26.2.2022.pdf
https://pvds-se.si/wp-content/uploads/2022/03/Izjava-Zveze-veteranov-vojne-za-Slovenijo-ob-agresiji-vojske-Ruske-federacije-na-Ukrajino.pdf
https://pvds-se.si/wp-content/uploads/2022/03/Izjava-ZZB-za-mir-v-Ukrajini-1.3.2022.pdf

