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Zveza policijskih veteranskih druitev Sever

Stefanova 2, 1000 Ljubljana
Zveza slovenskih dastnikov
Rimska cesta 8

1000 Ljubljana
Zveza veteranov vojne za Slovenijo
Rojdeva ulica 15

1000 Ljubljana

Zvezazdruienj borcev
za vred note na rodnoosvobodi nega boja Slovenije
I

Einspielerjeva 6
1000 Ljubljana

Koordinacijskirsvsl veteranskih organizacij Velenje, kateri zdn:iuje vse veteranske in domoljubne
organizacije v Saleiki dolini ( Obmodno zdruLenje Neze borcev za vrednote NOB Velenje,
Obmodno zdruZenje veteranov vojne za Slovenijo, Policijsko veteransko zdruZenje Sever za
celjsko obmodje - Odbor Velenje in Obmodno zdruZenje zxeze slovenskih dasnikov Velenje ) je
na svoji seji dne 16.10.2A12 obravnaval problematiko, katera je nastala ob sprejemuZUJP-a, kateri
bistveno posega v Ze pridobljene pravice veteranov. Po kondanirazpravije sprejel naslednjo
skupno

lzjava za iavnost
Veteranske organizacije Sale5ke doline smo Ze 15. 09. 2000, podpisale listino o medsebojnem
sodelovanju. V listino smo zapisali: >S podpisom in peiatom te Listinen potrjujemo
pripravljenost in dober namen o skupnem sodelovanju obmoinih veteranskih organizacij,
spo5tovanju zgodovine in nadaljevanje tradicij slovenskega naroda.

Vei je mejnikov, ki so usodno vplivali na razvoj in obstoj slovenskega naroda, pa vendar
moremo mimo treh zagotovo prelomnih:
voja5ke akcije generala Maistra
194l-1945 - Osvobodilna Fronta in upor proti okupatorju
l99l - Osamosvojitvena vojna za Slovenijo
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Zato se vse obmoine veteranske organizacije, ki so del civilne druZbe, samostojne in
enakopravne v medsebojnih odnosih, povezujejo in oblikujejo Koordinacijski svet ......<<
Zalr,aj smo morali vse to zapisati ?

Pod pretvezovarb,evanja in varEevalnih ukrepov, Vlada Republike Slovenije v ZUJF-u
vojnim veteranom odreka minimalne pravice, ki so zapisane v Zakanu o vojnih veteranih in
sicer:
- zvi5anje starostne meje iz 50 na 55 let za uveljavitev pravic po Zakonu o veteranih
- prenehanje plaievanja dodatnega zdravsfvenega z^varovanja s 01.01.2013
- odvzem pravice ilo zdravniSkega in klimafskega zdravljenja, zagofovljenega po
Zakonu o veteranih
- selektivno zniL,evanje pokojnin veteranom

Nikoli nismo razmi5ljalio da bomo za svoja dejanja nagrajeni ali deleZni kakih privilegijev.
To smo storili zato, ker imamo radi svojo domovino. DrZava je bila tista, ki je na6a dejanja
ocenila in zapisala pravila v Zakon o vojnih veteranih.
Sedaj pa trenutna vladajoia stran, pod kori5ienjem >>krize<< vse to negira in posamezna
doloiila zakona spreminja. S tem je dokazala, da so na5a dejanja pri osamosvajanju
Slovenije razvrednotena in da je moino prisotna L,elja, po ponovnem potvarjanju zgodovine.
Veteranske in domoljubne organizacije si zato ielimo, da bi lahko sodelovali v socialnem
dialogu in da bi zakonodajalec prisluhnil tudi nalim pobudam. Menimo, da vsi novo zapisani
ukrepi v ZUJF-u, ne bodo pripomogli izvleii drLaveizkrwe.

Ravno tako, ustanavljanje >novih<< osamosvojitvenih organizacij, katere so naravnane proti
enakosti aktualnih in priznanih veteranskih in domoljubnih organizacij in ustanovljene po
meri samo ene - potvorjene resnice.
To se ne kaie samo v novem ZAJF-n, to se je pokazalo tudi ob drZavni proslavi v Ljubljani,
kamor so bili povabljeni prapor5taki samo nekaterih zdruilenj in dru5tev. Naj 5e enkrat
glasno in jasno povemo, da se mi ne sramujemo rdede zvezde, kakor se tudi ne sramujemo
prejlnje drZave.
Vse to je del nale zgodovine in le ias bo dokazal, kdo je hotel dobro svojemu narodu. Na
predveier razglasitve na5e samostojnosti so nam ponujali sanje, a ZaI sanje, samo za tisto
noi. Verjamemo, da smo vsi takrat sanjali lep3o prihodnost in po5teno ureditev, zapeljali pa
so nas v >gnili<< kapitalizem, takinega kot ga vedina zahodne demokracije ne pozna vei.
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vseh veteranskih in domoljubnih organizacij Sab5ke doline, smo razodarani in
ogordeni nad temi dogajanji ter od svojih vodstev posameznih ztez

ZAHTEVAMO:

-

da se o poslab5anju in odvzemu pridobljenih pravic, pisno obvesti Mednarodno
veteransko zdruienje

-

da sevodstva vseh veteranskih zdruienj v Sloveniji sestanejo ter pripravijo

uNoZTdnN PRoTESTM SHoD vSEH vETERANsKm IN DoMoIJUBMH
ORGANIZACIJ

-

iN

DRUSTEV

da se pozove Vlado Republike Slovenije, k spremembi komaj sprejetega ZAJF-a,na
osnovi socialnega ilialoga z vsemi zainteresiranimi stranmi

lzjavaje tudi podpora zavse sprejete ukrepe, ki jih bodo vodstva Veteranskih in
domoljubnih organizacij na drLavi ravni sprejela, za prepreiitev sprejema tako
sramotnih ukrepov, zoper ilanstvo v omenjenih Veteranskih in domoljubnih
organizacijah.

Velenje, 16.10.2012

