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ZADEVA: Protest in ogorčenje Zveze MORiS pri zavrnilni sodbi Murskosoboškega
sodišča v primeru častnika JLA Popova
Spoštovani tiskani in elektronski mediji v Republiki Sloveniji!
V Zvezi MORiS imamo resnično občutek, da se danes obnašamo, kot da v Sloveniji ni bila
prelita kri in da JLA ni bila agresor in sovražna vojska. Še več, sprenevedanje je postalo že
tako očitno, da se sprašujemo, ali nismo lahko srečni, da ni kdo zaprl in obsodil tistih, ki smo
Slovenijo branili, zato z ogorčenjem sprejemamo odločitev Murskosoboškega sodišča pri
zavrnilni sodbi v primeru častnika JLA Popova in se s to izjavo pridružujemo javnemu protestu
vseh veteranskih in domoljubnih organizacij iz obdobja vojne za Slovenijo 1990-1991.
Zelo nas žalosti, da mi, vojni veterani, ki smo bili pripravljeni dati tudi svoje življenje za
domovino, za boljši jutri naših otrok, da danes doživljamo takšna žaljiva dejanja državnih
institucij za katere smo se v letu 1990 - 1991 s ponosom borili. Resnično z vsakim novim
letom izgubljamo svoj pomen osamosvojiteljev, tako smo bili v preteklosti že prikrajšani na
socialnem področju (sprejetje zloglasnega ZUJF-a in s tem odvzem določenih veteranskih
pravic) kot tudi to, da so imeli pri upokojitvi boljši izhodiščni položaj osebe, ki so takrat bili na
strani agresorja. Se še spomnite pisma pripadnikov JLA iz leta 2009, ki so zahtevali vojaške
pokojnine katere so danes mnogo višje od naših upokojenih častnikov, podčastnikov in
vojakov takratne Teritorialne obrambe Republike Slovenije in diplomske naloge gospod
Prešerna, ki je bila celo predlagana za diplomsko nalogo leta itd. Ob teh dejanjih državnih
organov je resnično sramota za državo kot tudi pomen velikega omaleževanja našega odpora,
ki smo ga bili kot vojni veterani deležni v letih 1990-1991.
Zato sprašujemo sodstvo in izvedence, ali ni bila dovolj razrušena Gornja Radgona in ali so
bile civilne žrtve gospoda Alojza Gubeta v Radencih ter velikega svetovnega popotnika iz
Bleda Janeza Svetine, ki je skušal fotografirati oklepnik, ki ga je ta pokosil s strelom delo
nekoga drugega in ne vojaške kolone, ki ji je poveljaval Popov? Ali je zvonik cerkve svetega
Petra v Gornji Radgoni resnično predstavljal tako hudo vojaško grožnjo Popovu, da ga je ta
dal z ukazom uničiti, kot tudi okoli dvajset porušenih ali požganih stanovanj in stanovanjskih
hiš, zato naslavljamo slovenski javnost vprašenje; Kaj so torej bili ljudje, ki so takrat poveljevali
enotam te armade ali v njih sodelovali, nasprotniki ali osamosvojitelji?
Sprašujemo tudi odgovorne na Ministrstvu za obrambo, kdo je takoimenovana "izvedenca"
predlagal sodišču in ali sta kot velevajo veljavni predpisi imela njihovo dovoljenje, da
zastopata kot vojaški osebi uradno stališče vojaške stroke, kajti vojaški izvedenci za
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mednarodno pravo oboroženih spopadov so lahko samo kvalificirani civilni in vojaški pravniki z
ustreznimi znanji s tega področja, ne pa bivši častniki JLA.
Pred nekaj dnevi smo prižigali svečke na grobove naših soborcev iz različnih koncev naše
domovine, ki so resnično dali vse, se pravi tudi svoje življenje za nastanek naše suverene
države, ki naslednje leto praznuje 25. let obstoja, zato v spomin na njih tudi spodnji poimenski
seznam naših junakov, pa tudi pripadnikov takratne JLA, v opomin, da se nekdanji visoki
častnik JLA, ki so za njihovo smrt posredno ali neposredno odgovorni, ker so poslušno
izvrševali ukaze iz Beograda vprašajo ali je bilo to potrebno. Nekaterim izmed njih pa jim je
naša država celo podelila državljanstvo ter jim priznala socialne pravice v skladu s 50. členom
Ustave Republike Slovenije.
V vojni za Slovenijo je na obeh straneh izgubilo življenje več deset ljudi, še bistveno večje je
bilo število ranjenih. Imena Jozefa Simčika (umrl ob pekrskih dogodkih) Vinka Repnika,
Petra Petriča, Franca Uršiča, Jerneja Molana, Edvarda Peperka, Miroslava Molka,
Antona Ţaklja, Stanislava Poţarja, Stanka Straška, Bojana Štumbergerja, Ţeljka
Ernoiča, Roberta Hvalca, Marjana Dobelška, Alojza Gaubeta, Janeza Svetine, Milana
Bučarja, Mohorja Berganta, Antona Kotarja, Franca Špelka, Borisa Adama, Ivana
Starine (za posledicami ran umrl l. 2004) Antona Mrlaka, Norberta Wernerja, Nicolasa
Vogla, Stoyana Kazakova, Svetozarja Spasova, Konstantina Nikolaja, Kenana Cetina,
Hismetina Ozbeka, Bratislava Djordjevića, Ismeta Velagića, Muzaferja Vildirina, Dragana
Lukića, Draţena Šante, Zapriana in Plamena Dinčeva, pa tudi pripadnikov JLA Miroslava
Šandorja, Mirka Brndušanovića, Dragana Bubala, Mustafe Hadţiselimovića, Eldina
Hrapovića, Milenka Jorgića, Aleksandra Miloševića, Slobodana Pantelića, Rama
Salihija, Bojančeta Sibinovskega, Zorana Stojanovića, Branka Sedlarja, Stipe Čatija,
Ljuba Babića, Dejana Bjelogrlića, Branka Bojanića, Halila Cucaka, Dušana Dejanovića,
Popaja Hilmija, Fahirja Imamovića, Antonija Šimunovića, Zorana Ješića, Ivana Jeličića,
Ratka Jovanovića, Florima Kasurnija, Mirka Lučića, Gorana Maletića, Zorana Mirkovića,
Stojana Mitića, Vojka Obradinova, Dragana Đokića, Nedţmedina Osmanija, Muhameda
Palića, Borislava Pivaća, Špira Ponjavića, Dragana Rodića, Domagaja Sotinca, Gorana
Stankovića, Obrada Stevanovića, Slobodana Stojkoviča, Milana Tanaskovića in
neznanega vojaka, se danes premnogokrat zdijo pozabljen.

S spoštovanjem,

mag. Drago Bitenc
predsednik
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