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Iniciativni odbor za ustanovitev 

združenja Veterani slovenske 

osamosvojitve je danes organiziral 

plenarni sestanek in na njem sklenil, da 

bo ustanovni zbor združenja, ki bo 

sledilo "poštenemu zgodovinskemu 

spominu", 23. decembra letos. 

  

Iniciativni odbor za ustanovitev združenja Veterani slovenske osamosvojitve je 

danes organiziral plenarni sestanek in na njem sklenil, da bo ustanovni zbor 

združenja, ki bo sledilo "poštenemu zgodovinskemu spominu", 23. decembra 

letos. Janez Janša pa je ob tem predstavil idejo Borisa Pahorja za spremembo 

besedila slovenske himne.  

Sestanek so v imenu iniciativnega odbora sklicali predsednik prve slovenske vlade Lojze 

Peterle, nekdanji obrambni minister in kasnejši premier Janez Janša, nekdanji notranji 

minister Igor Bavčar in brigadir Tone Krkovič. Ti so na današnjem sestanku tudi nagovorili 

navzoče.  

Peterle je uvodoma med drugim izpostavil, da tudi osamosvojitvena vojna ni delila, 

ampak združevala. "Tej vojni je sledila svoboda za vse, ne samo za nekatere," je poudaril. 

Novo združenje bo po njegovih besedah skrbelo, da se zgodovinski spomin na 

osamosvojitev "ne bo mešal ali zamegljeval z interpretacijami oz. interesi totalitarne 

narave".  

Ob tem je Peterle še povedal, da se je na seji pred tem sestala osamosvojitvena vlada, ki 
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je združenje podprla brez glasu proti. Sprejeli pa so tudi sklep, da se ne bodo udeležili 

proslave na temo Manevrske strukture narodne zaščite 26. septembra na Pogačarjevem 

trgu. "Mi smo to že praznovali v družbi predsednika vlade in ministrice za obrambo v 

Ivančni Gorici," je spomnil.  

Brigadir Tone Krkovič je za svoje sodelovanje v združenju naštel dva temeljna vzroka. 

Prvi je, da osamosvojitev in demokratizacija Slovenije po njegovem mnenju ni v zadostni 

meri pretrgala čustvenih vezi z Jugoslavijo in režimom, ki je vladal v njej. Drugi razlog pa 

je, da Slovenija ni naredila vsega potrebnega, da bi se vrednote osamosvojitve in 

demokratizacije v dovoljšnji meri uveljavile kot "imperativ vrednostnega sistema v 

družbi".  

 

Notranji minister v času Peterletove vlade Igor Bavčar pa je med drugim opozoril, da 

danes v Sloveniji ni dogodka ali stvari, ki ne ne bi ocenjeval ali precejal skozi strankarsko 

logiko. "Ali si naš ali pa njihov. Ni druge možnosti. Ljudje, ki mislijo s svojo glavo, so 

motnja tega sistema," je izpostavil Bavčar. Organizacijo, kakršna je nastajajoče 

združenje, je po njegovih besedah prav zato, da bo "združevala patriote ne glede na 

njihovo strankarsko ali kakršno koli drugo pripadnost".  

V nadaljevanju je Janez Janša med drugim poudaril, da z novim združenjem ne želijo 

ustvarjati konkurence, saj so v njem dobrodošli tudi tisti, ki so sicer v drugih veteranskih 

združenjih.  

Janša je med drugim predstavil tudi predlog spremembe besedila slovenske himne. Kot je 

pojasnil, gre sicer za pobudo tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, po kateri bi se besedilo 

himne spremenilo tako, da bi vsebovalo tudi verz: "Bog našo nam deželo. Bog živi ves 

slovenski svet." Poslanci SDS bodo takšen predlog v kratkem vložili tudi v parlamentarno 

proceduro.  

Na današnjem sestanku je iniciativni odbor med drugim določil datum ustanovnega 

srečanja združenja, ki bo 23. decembra letos, torej ob 20. obletnici plebiscita za 

samostojno Slovenijo.  

 


