
 
 

»Naj mi že enkrat povedo, česa ne znam in katere šole 
nimam!« 
Brigadir Tone Krkovič misli, da je njegova prerazporeditev »le eden od neštetih 
oksimoronov akademskih vrhov, ki že leta eksperimentirajo in tako v temelju najedajo 
spodkopavajo Slovensko vojsko."  
    

 
  

Ljubljana - Brigadir Tone Krkovič, ki je bil s funkcije svetovalca načelnika generalštaba 
Slovenske vojske pred časom prerazporejen v vodstvo verifikacijskega centra, misli, da 
je njegova prerazporeditev »le eden od neštetih oksimoronov akademskih vrhov, ki že 
leta eksperimentirajo in tako v temelju najedajo spodkopavajo Slovensko vojsko.« »Žal 
pa bo visoko ceno za to na dolgi rok plačala prav Slovenska vojska. In v končni fazi tudi 
država.« 

V petek boste osrednji gost javne tribune v organizaciji podmladkov strank NSi, 
SLS in SDS, soorganizator pa je tudi Svetovni slovenski kongres. Je javna 
tribuna odgovor na Türkovo odlikovanje Tomaža Ertla? 

Beseda na tribuni bo tekla o dveh pomembnih mejnikih osamosvojitve: o 17. decembru, 
dnevu, ko je v brigadi Moris takratnemu predsedniku vlade Lojzetu Peterletu prvič 
zadišalo po Slovenski vojski, in pa o 26. decembru, ko so bili razglašeni rezultati 
plebiscita. Oba dneva sta v tesni povezanosti, saj je bila predstavitev brigade Moris 17. 
decembra 1990 v bistvu dejanje, s katerim smo želeli slovenskemu narodu dodatno 
vzbuditi samozavest in pokazati, da imamo Slovenci svojo realno vojsko, ki bo 
branilanaše interese. Torej, tribuna ni direktni odgovor na odlikovanje Ertla, zagotovo pa 
se temu vprašanju zaradi aktualnosti ne bo mogoče izogniti. 



 2 

 Med organizatorji je tudi podmladek SDS. Mar spet prihaja do zbliževanja med 
vami in Janezom Janšo? 

Konkretno me je za nastop na tribuni v imenu vseh treh podmladkov in Svetovnega 
kongresa zaprosil predsednik podmladka NSi gospod Jernej Vrtovec. Ne gre za relacijo 
med mano in posamezno stranko ali predsednikom stranke. Naj pa poudarim, da bi bil 
izjemno vesel, če bi se tej ideji pridružili podmladki vseh drugih političnih strank. 

Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) Janez Pajer je izrazil 
podporo Türkovemu odlikovanju Ertla. S tem je med veterani dvignil val 
ogorčenja. Kaj napovedujete? 

Pajer je v svoji javni izjavi s pozicije predsednika zveze brez mandata katerega koli 
organa zveze in v imenu skoraj 30.000 članov organizacije ZVVS podprl odlikovanje 
Ertla. Na njegovem mestu se za kaj takega zagotovo ne bi odločil. To je tipična 
samovolja, s katero je stopil - in s tem dejanjem za sabo potegnil celotno organizacijo - 
na zelo spolzek političen teren. S tem je zapletel sebe in organizacijo, ki se ji je vse 
doslej uspelo obdržati na ravni apolitičnosti, v nevarno politično igro. Predsednik Pajer si 
je v dveh letih mandata že pridobil sloves predsednika nepremišljenih izjav: ena izmed 
njih, ki je zelo izstopala in do skrajnosti razburila pripadnike manevrske strukture 
narodne zaščite (MSNZ), je bila izjava, ki mu je doslej še ni uspelo pojasniti, kaj šele, da 
bi se zanjo opravičil. Dejal je, da je »MSNZ ena velika prevara«. Upam, da ga bo 
tokratni, milo rečeno spodrsljaj, stal odstranitve s funkcije predsednika ZVVS. Bilo bi 
pokončno in dostojno veterana vojne za Slovenijo, če bi odstopil sam. To bi bilo dobro 
tako za ZVVS kot apolitično organizacijo, katere poslanstvo je povsem nekaj drugega kot 
dnevnopolitično prerekanje, kot tudi za dolgoročno zdrave odnose med veteranskimi 
organizacijami. 

Kako dojemate svojo prerazporeditev z mesta svetovalca načelnika 
generalštaba v verifikacijski center? 

To je le eden od neštetih oksimoronov akademskih vrhov, ki že leta eksperimentirajo in s 
tem v temelju najedajo Slovensko vojsko. Žal pa bo visoko ceno za to na dolgi rok 
plačala prav Slovenska vojska. In v končni fazi tudi država. 

Je kriva vaša domnevno pomanjkljiva izobrazba? 

O tem sem v preteklosti že veliko govoril, zato bom odgovoril z vprašanjem in z izzivom: 
Prosim, naj mi že enkrat povedo, katere šole nimam! Konkretno. Katere od vojaških šol 
nisem končal, pa bi jo po njihovem mnenju moral. Čin in vojaška šola sta med seboj 
namreč v popolni povezanosti: ne moreš postati častnik, če ne končaš oficirske šole. To 
pa sem leta 1976 tudi končal. Po svetu so v raznih državah pač razne šole raznih 
kvalitativnih ravni, in vojaške relacije so takšne, da so kompatibilne na svetovni ravni. 
Tako kot te zakonitosti veljajo drugod, bi morale tudi pri nas. Ko sem bil na angleški 
vojaški akademiji, denimo, me niso vpraševali o tem, katero šolo imam končano, da sem 
postal brigadni general vojske. Kratko malo so moj čin sprejeli kot dejstvo in me rangirali 
v rang, ki mi na mednarodni ravni pritiče. Torej, veliko raje, kot da odgovarjam na 
oguljene fraze o stopnjah izobrazbe, ki nimajo kaj iskati že v vojaški terminologiji, kaj 
šele v vojaški praksi sodobne in učinkovite vojske, bi končno raje dobil konkretni očitek, 
česa v vojaški stroki ne znam in katere vojaške šole naj zato še naredim. 

Več v torkovi tiskani izdaji Dela 
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