
 

Veterani slovenske osamosvojitve 
Lojze Peterle, Tone Krkovič, Igor Bavčar in Janez Janša ustanavljajo novo veteransko 
združenje, imenovano Veterani slovenske osamosvojitve. Plenarni sestanek iniciative za 
ustanovitev združenja bo v ponedeljek, kot so zapisali v iniciativi, pa bo organizacija 
sledila "poštenemu zgodovinskemu spominu" in delovala na podlagi osamosvojitvenih 
vrednot. 
 

 
Janez Janša in Lojze Petrle, foto: Ljubo Vukelić/Delo 
  
Ljubljana - Predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle je pred ustanovitvijo 
združenja pojasnil, da je takšno združenje potrebno, saj bo sledilo duhu osamosvojitve, 
bo vključujoče in tako odprto prav za vse, ki so aktivno sodelovali v projektu 
osamosvojitve in ne le tem, ki so sodelovali po vojaški ali policijski plati.  

"To ni nastanek nove organizacije proti drugi, ampak organizacije s širšo podlago oz. 
širšim okvirom, ki pa hoče seveda delovati na podlagi poštenega oz. jasnega 
zgodovinskega spomina," je poudaril Peterle. Dodal je, da v tej organizaciji ne bodo 
pristajali na potvarjanje zgodovine oz. na reinterpretacije osamosvojitve. Notranji 
minister v času Peterletove vlade Igor Bavčar pa je pojasnil, da se je za sodelovanje v 
združenju odločil, ker je zavest o tem enkratnem dejanju, osamosvajanju, "premalo 
prisotna tako v družbi sploh, kot v šolah in drugje". 



Ideja za ustanovitev novega veteranskega združenja se je po Bavčarjevih navedbah 
okrepila tudi ob različnih aktualnih dogodkih, kot je bila podelitev državnega odlikovanja 
za zasluge pri "osamosvajanju" Tomažu Ertlu, in dejstvu, da se veteranski organizaciji 
na to nista odzvali. Bavčar med drugim še poudarja, da so prav vsi, ki so podpisani pod 
vabilo na plenarni sestanek združenja - poleg njega še Peterle, Janša in Krkovič, 
dejansko veterani slovenske osamosvojitve. "To nas, kljub drugim razlikam, druži," še 
piše Bavčar. 

Vsi štirje sestavljajo tudi iniciativni odbor za nastanek združenja. V izjavi za javnost pred 
ustanovitvijo združenja pojasnjujejo tudi vzroke za novo veteransko organizacijo. Med 
drugim so zapisali, da "postavitev samostojne in demokratične slovenske države pomeni 
prelom s totalitarno komunistično vladavino in največji politični dosežek slovenskega 
naroda ter višek slovenske politične pomladi". 

Organizacija bo po njihovih navedbah sledila "poštenemu zgodovinskemu spominu" in 
delovala "na podlagi vrednot, načel in duha, s katerimi smo se odločili za osamosvojitev 
in zanjo tudi zmagali". 
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