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 Pajer zlorabil veterane vojne za Slovenijo  

V dnevniku Televizije Slovenije 9. decembra je bila predstavljena izjava Janka Požežnika 
v imenu skupine veterank in veteranov, v kateri so izrazili nezadovoljstvo nad podelitvijo 
državnega odlikovanja, bivšemu vodji Državne varnosti in sekretarju za notranje zadeve v 
•asu komunizma v Sloveniji. V njej so zahtevali, da predsednik Zveze veteranov vojne za 
Slovenjo, g. Janez Pajer, pojasni zakaj, kdo in v •igavem imenu je podelitev odlikovanja 
podprl.  
 

 

Predsednik zveze zlorabil veterane vojne za 
Slovenijo 

FOTO: arhiv Demokracije   
 

Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo je v istem prispevku izjavil, da je njegovo 
stališ•e soglasno podprlo pet •lanov sekretariata zveze in da statut narekuje postopke. Toda 
po statutu je jasno opredeljeno, da je sekretariat le svetovalno telo, ki obravnava dnevni 
red, in predloge sklepov za seje predsedstva. Sekretariat je za svoje delo odgovoren 
predsedstvu.  
 
 
Na podlagi statutarnih dolo•il je jasno, da sekretariat nima pristojnosti, da odlo•a o tako 
pomembnem vprašanju, res pa je, da je glede na sestavo ( med njimi najdemo vidne 
predstavnike SD), podprl predsednikovo gesto. Iz navedenega sledi, da predsednik Pajer 
zavaja in zlorablja organe ZVVS. 
 
 
•lanstvo in obmo•na združenja Požežnik in sopodpisniki pozivaja, da se opredelijo do 
dejanja predsednika ZVVS Janeza Pajerja, glede podpore podelitvi odlikovanja in glede 
zlorabe organa ZVVS, ki po statutu ni pristojen za takšne odlo•itve ter ga obsodijo. 
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Ker ZVVS deluje javno in v javnem interesu in ker so prepri•ani, da velika ve•ina •lanic in 
•lanov zveze ne podpira kršitev •lovekovih pravic in temeljnih svoboš•in, in ob dejstvu, da 
je bila zveza izkoriš•ena za politi•ne namene, pozivajo predsednika zveze Janeza Pajerja, 
da poda svoj odstop s funkcije predsednika ZVVS. B.S. 
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