Kaj nam pa morete! OroÅ¾arski tajkuni

JanÅ¡ev primopredajni zapisnik in dejansko stanje
petek, 25 februar 2011

!!! NOVO:Â Â Objava podatkov iz poroÄ•ila, na katerega se sklicuje Janez JanÅ¡a, in ugotovitve OVS.
NOVO!!!Â VIDEO:Â Izseki iz VroÄ•ega stolaÂ NOVO!!!Â VIDEO:Â Rudolf Moge o trgovini z oroÅ¾jem NOVO!!!Â VIDEO: Mit
Klavora o slovenskih trgovcih z oroÅ¾jem Â NOVO!!!Â VIDEO: Kaj je na predstavitvi knjige Kaj nam pa morete! povedal
MatjaÅ¾ FrangeÅ¾?Â !!!Â Â PosluÅ¡ajte tudi: Moge in FrangeÅ¾ o oroÅ¾ju na Radiu Maribor,24. 9. 2008 !!!Â Â PosluÅ¡ajte
FrangeÅ¾ na RGL, 10. 7. 2007

Â SpoÅ¡tovani! Â Janez JanÅ¡a je v?eraj, 24. 2. 2011, veÄ•krat zatrdil, da Å¾eli in priÄ•akuje objavo njegovega poroÄ•ila o
oroÅ¾arskih poslih, ki ga je ob primopredaji obrambo leta 1994 predal Jelku Kacinu. Na posebno Å¾eljo Janeza JanÅ¡e tako
objavljam dokument ObveÅ¡Ä•evalno-varnostne sluÅ¾be MORS (OVS) Å¡t. 881-600/651/97 z dne 6. 2. 1997, v katerem so
navedene tako koliÄ•ine iz priloge primopredajnega zapisnika, na katerega se sklicuje Janez JanÅ¡a, kot ugotovitve
vojaÅ¡ke obveÅ¡Ä•evalne sluÅ¾be, ki je zbrala razpoloÅ¾ljivo dokumentacijo (izdajnice iz skladiÅ¡Ä•) ter iz le-te izhajajoÄ•e pod
seÅ¡tela. Poudariti je potrebno, da so vojaÅ¡ki obveÅ¡Ä•evalci ugotovili, da navedbe iz poroÄ•ila, ki ga je JanÅ¡a predal
Kacinu ob primopredaji, ne drÅ¾ijo. Na gospoda JanÅ¡o sem dne 15. 11. 2008 naslovil dopis, v katerem sem mu postavil
nekaj vpraÅ¡anj, poleg tega pa sem ga povabil na javno soo?enje, kraj in Ä•as katerega bi si lahko izbral sam. Ker si je
gospod JanÅ¡a izbral Å portno dvorano StoÅ¾ice, ga prosim, da sporoÄ•i Å¡e termin, saj je izpolnjen pogoj, ki ga je postavil
(objava navedb iz njegovega poroÄ•ila). Â MatjaÅ¾ FrangeÅ¾ Â ObrazloÅ¾itev: PoroÄ•ilo 1 â€“ KoliÄ•ine iz poroÄ•ila, ki je
primopredajnega zapisnika JanÅ¡a - Kacin
PoroÄ•ilo 2 â€“ PoroÄ•ilo OVS MORS (iz skladiÅ¡Ä• odpeljane koliÄ•ine, s katerimi razpolaga MORS)
Cena DEM â€“ Prodajne cena iz poroÄ•ila, ki je del primopredajnega zapisnika JanÅ¡a - Kacin
Znesek DEM â€“ KnjiÅ¾ene koliÄ•ine (PoroÄ•ilo 2) x Cena DEMDATOTEKA V OBLIKI .PDF Â NARO?ITE KNJIGO! Knjiga je
naprodaj v mnogih knjigarnah!
Naro?ite pa jo lahko tudi prek spleta!
PREK KNJIGARNE GALARNA.SI
POVEZAVA TUKAJ
Â
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