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0 Komentarjev  

 

mo, 

 

jitev je državljanke in državljane  Slovenije ter Slovence po svetu povezala na narodni in 

kim spominom, v 

 smejo biti 

 in deluje na podlagi vrednot,  

 glede 

sem tistim, ki jim vrednote slovenske 

bilu na: 

ženja  

OVENSKE OSAMOSVOJITVE«,  

nedeljek, 20.septembra 2010 ob 17.00 uri 

i »Fabiani«, Hotel »Mons«, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana 

 C.R. 

foto: Gregor Pohleven 

»Bliža se dvajsetletnica osamosvojitve Slovenije, ki je 

epohalno in enkratno dejanje slovenskih demokratov in 

patriotov. 

Postavitev samostojne in  demokratične slovenske 

države pomeni prelom s totalitarno komunistično 

vladavino in  največji politični dosežek slovenskega 

naroda ter višek slovenske politične pomladi. Uspeli s

ker je dobil Demosov projekt samostojne državnosti 

plebiscitarno podporo in ker smo se dobro pripravljeni in

enotni uprli vojni agresiji JLA,« so v obrazložitvi k vabilu zapisali v iniciativnem odboru Veteranov slovenske 

osamosvojitve (VSO) s prvopodpisanimi Lojzetom Peterletom, Tonetom Krkovičem, Igorjem Bavčarjem in 

Janezom Janša. 

»Slovenska osamosvo

demokratični podlagi. 

Prav in potrebno je, da se boja za osamosvojitev spominjamo nedeljeno ter z jasnim zgodovins

katerem se bodo lahko prepoznali vsi, ki so dejavno podprli projekt slovenske osamosvojitve. 

Številni aktivni udeleženci in podporniki osamosvojitve so v dilemi, ker je prišlo do poskusov, da se veteranske 

organizacije uporabi za potvarjanje novodobne zgodovine. Osamosvojitelji in njihove organizacije ne

nemi, ko dobivajo odlikovanja ljudje, ki so aktivno  nasprotovali osamosvojitvi, do zadnjih dni SFRJ. 

Vabimo Vas, da se nam pridružite, vsi osamosvojitelji, ki ste aktivno sodelovali v projektu osamosvojitve in si 

želite, da Vaša veteranska organizacija sledi poštenemu zgodovinskemu spominu

načel in duha, s katerimi smo se odločili za osamosvojitev in zanjo tudi zmagali. 

Združenje je odprto vsem, ne samo vojnim veteranom,  vsem akterjem in simpatizerjem osamosvojitve ne

na spol, raso, narodnost,  politično, versko ali nazorsko usmeritev, v

osamosvojitve pomenijo trajen navdih,« so še zapisali k va

Plenarni sestanek iniciative za ustanovitev zdru

»VETERANI SL

ki bo potekal v 

po

v 

Dvoran
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