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Spoštovani general Ladislav Lipič, predsednik ZVVS!
Vaše cenjeno povabilo na svečano srečanje, kjer boste obeležili 25 let ustanovitve ZVVS, me je, glede
na res (pre)dolgo trajajoči "komunikacijski šum", prijetno presenetilo. Še zlasti spoštujem in cenim,
da mi, kot enemu izmed pobudnikov in soustanoviteljev ZVVS priznavate prispevek k vzpostavitvi
organizacije, katere primarni namen je bil organizirano delovanje veteranov vojne za samostojno in
demokratično Slovenijo, v smislu negovanja in vsesplošnega uveljavljanja vrednot slovenske
osamosvojitve in demokratizacije, doma in v tujini.
Na Vaše cenjeno vabilo bi se z veseljem odzval in se dogodka, kjer bi sprejel dodeljeno mi visoko
priznanje ZVVS udeležil, pa mi, žal, obveznosti na isti dan in uro vašega dogodka, tega ne dovoljujejo.
Namreč, 15. 12. 2018 sem v Kočevski Reki kot predsednik Društva MORiS, soorganizator in sogostitelj
na prireditvi ob 28. obletnici "Dneva, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski...", ob 14.00 uri istega
dne pa sem ravno tako neodložljivo prisoten na dogodku, kjer z gospodom generalom Pavaom
Miljavcem, predsednikom Hrvaškega generalskega zbora, podpisujeva uradno listino o bodočem
sodelovanju med Društvom MORiS Kočevska Reka in Hrvaškim generalskim zborom (HGZ).
Zato Vam osebno, kot tudi celotnemu cenjenemu zboru, izrekam iskreno zahvalo za dodelitev
visokega priznanja ZVVS, ki sem ga pripravljen sprejeti ob neki drugi priložnosti. Še zlasti bi bil vesel,
če bi bila to priložnost, kjer bi lahko odkrito, brez strogo limitiranega časa, vsebinsko in argumentirano
spregovorili o nezavidljivem stanju odnosov na področju slovenskega "osamosvojitvenega
veteranstva" in o možnostih za vzpostavitev višje stopnje medsebojnega spoštovanja in zaupanja,
poenotenja na temeljni platformi dejstev in vrednot ter sodelovanja na področju skupnega poslanstva
v dobro samostojne in demokratične Slovenije ter slovenstva na sploh, v prihodnje.
Želim si, da bi bilo moje pisanje, poleg iskrene zahvale, razumljeno kot pobuda v smislu zavedanja, da
je "čar ozdravljenja v pravilni diagnozi in čar hoje v prvem koraku...''.
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Ob tem Vam, spoštovani general Lipič, kot tudi celotnemu cenjenemu zboru, voščim mirne Božične
praznike in vse dobro v letu, ki prihaja.

P.S.
Vljudno prosim, v kolikor Vam scenarij dogodka omogoča, da moje pismo zahvale, pobude in
Božično-novoletne poslanice, dovolite prebrati na vaši slovesnosti. V naprej hvala.

S spoštovanjem,

BgGen Anton Krkovič
Predsednik Društva MORiS

