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Miheljak, Makarovič, Hribarjeva in Pogorevc o novem veteranskem 
združenju 

Dostojni častilci osamosvojitve ali novi borci 
NOB? 
Vlada Miheljaka novo združenje veteranov spominja na prejšnji sistem, ko so se borci 
kitili z zaslugami za osvoboditev, Matej Makarovič pa meni, da lahko prispeva k 
vzdrževanju zgodovinskega spomina. 

 
 

Veterani slovenske osamosvojitve bo ime novega veteranskega združenja, ki ga 
ustanavljajo predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade Lojze Peterle, 
nekdanji poveljnik specialne brigade Moris Tone Krkovič ter ministra za notranje zadeve 
in obrambo v osamosvojitveni vladi Igor Bavčar in Janez Janša. Ustanovitelji menijo, da 
so vrednote osamosvojitve v družbi premalo cenjene, borili pa se bodo tudi proti 
potvarjanju zgodovine oziroma reinterpretaciji osamosvojitve. 

Veterani podobni borcem, ki so se kitili z zaslugami 
 
Profesorja na FDV in kolumnista Dnevnika Vlada Miheljaka ustanovitelji novega združenja 
spominjajo na borce, ki so se v socializmu kitili z zaslugami za osvoboditev. V tem smislu 
gre za folkloro, ki je bila kritičnim ljudem v prejšnjem sistemu smešna. "V ozadju je bilo 
partizanstvo, ki seveda ni bilo sporno, smešno pa je bilo ultimativno folklorno 
pozicioniranje teh ljudi. Kar je vredno, se ohrani brez posebnih ritualov," je za SiOL 
povedal Miheljak. 



 
Vlado Miheljak 
 

Opozarja, da zasluge za demokratizacijo in osamosvojitev pripisujejo peščici sorodno 
mislečih ene politične opcije, medtem ko se pozablja denimo na Mladino ali Radio 
Študent. "Akcija ima izključno politično noto. Gre za manever, ki poskuša razlikovati med 
pravimi in nepravimi osamosvojitelji. Ti, ki so zdaj v prvih vrstah, so bili včasih 
komunisti, zdaj pa so pravi osamosvojitelji." 

Osamosvojitev tone v pozabo 
 
V ozadju ustanovitve združenja je lahko dejstvo, da je Janez Janša v težavah, meni 
Miheljak. "Pred seboj ima obtožni predlog v zadevi Patria. Težko ga bo sicer neposredno 
obtožiti, dejstvo pa je, da bila spletena korupcijska mreža, ki jo sestavljajo ljudje iz 
njegovega omrežja." 
 

 
Matej Makarovič 
 

Publicist in profesor na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici Matej 
Makarovič je za SiOL ocenil, da je "diagnoza" ustanoviteljev glede potrebe po ustanovitvi 
združenja zaradi premajhne zavesti o pomenu osamosvojitve kar realna. "Ta del 
zgodovine se glede na bližino in pomembnost neobičajno hitro pozablja, morda pa celo 



prireja dnevnopolitičnim potrebam. Nisem sicer povsem prepričan, da lahko združenje to 
samo po sebi popravi, nekaj pa lahko gotovo prispeva k vzdrževanju zgodovinskega 
spomina." 

Bomo znova priča razpravam o zaslugah? 
 
Makarovič meni, da pobuda ne glede na njene politično izpostavljene nosilce ne bo 
bistveno vplivala na politično prizorišče. "Slovenski volivci se namreč praviloma za 
voditelje in stranke ne odločajo na podlagi zgodovinskih zaslug, zato ne verjamem, da bi 
obujanje določenih spominov kakorkoli bistveno, bodisi pozitivno bodisi negativno, 
vplivalo na zdajšnje politične akterje." 
 
 

 
Spomenka Hribar 
 

Se nam obeta še en krog razprav o zaslugah za osamosvojitev? Makarovič pravi, da je to 
mogoče, a ponavlja, da neposrednega vpliva na politično razmerje sil pobuda ne bo 
imela. "Če pa se zgodovinska resnica razjasnjuje tudi prek razprav in polemik, ni s tem 
prav nič narobe." 

Hribarjevi ni do prilaščanja zaslug 
 
Publicistka Spomenka Hribar, v času osamosvajanja ena od vodilnih političark Demosa, je 
sprva podprla idejo o ustanovitvi združenja. Ob vseh težavah, ki jih imajo ljudje, ne 
zmoremo ceniti dejstva, da imamo svojo državo, ki mora biti država vseh državljanov. 
Drugi razlog za podporo pobudi je bil po besedah Hribarjeve ta, da bi lahko takšna 
veteranska organizacija vključevala ljudi zunaj vojaških in policijskih vrst, ki so bili 
zaslužni za osamosvojitev. 
 
"Toda podpisniki pod vabilo na ustanovno srečanje so mi zbudili sum, ali bi bila to res 
splošna, neideološka organizacija. Bojim se, da ne. Ker mi ni do ponavljanja in 
poudarjanja zaslug za osamosvojitev, še manj pa do prilaščanja teh s strani ene politične 
opcije, sem si premislila in na ustanovni sestanek nisem šla," nam je pojasnila 
Hribarjeva, ki poudarja, da je krog zaslužnih za osamosvojitev veliko širši od tistega, ki 
ga predstavljajo pobudniki. 

 
 



Pogorevc: Veteransko združenje bo razumljeno kot desno 
 
Tudi nekdanji direktor policije Marko Pogorevc ima velike pomisleke do novega 
združenja, čeprav je konec lanskega leta zaradi podelitve državnega odlikovanja 
notranjemu ministru v času pred osamosvojitvijo Tomažu Ertlu izstopil iz policijskega 
veteranskega združenja Sever in predlagal prav ustanovitev novega veteranskega 
združenja. 
 

 
Lojze Peterle in Marko Pogorevc 
 

"Slabo je, če pobuda pride s strani politike. S tem je organizacija že vnaprej politično 
opredeljena. Potrebujemo neodvisno veteransko organizacijo. Projekt osamosvojitve je 
bil slovenski projekt, ne pa projekt leve ali desne politične opcije." Ravno zaradi tega 
razloga se Pogorevc kljub vabilu ne bo udeležil današnjega ustanovitvenega sestanka 
združenja, ki bo po njegovem mnenju prepoznano kot Janševa organizacija, torej kot 
desno usmerjena, podobno kot zveza borcev velja za levo. 
 

 

Novo veteransko združenje osamosvojiteljev za pošten zgodovinski spomin 
Lojze Peterle, Tone Krkovič, Igor Bavčar in Janez Janša ustanavljajo novo veteransko 
združenje, imenovano Veterani slovenske osamosvojitve. 
 
Gašper Lubej 
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