
  

Simboli osamosvojitve niso privatna lastnina 
političnih strank 

  

 Avtor:  Ervin Hladnik Milhar čič 
 
PRED SPOMENIKOM FRANCOSKE REVOLUCIJE v Ljubljani je 21. decembra popoldne stala skupina mož in žena s 

prapori iz vojne leta 1991. Nekateri so bili v uniformah, drugi so imeli samo kape z znakom združenja veteranov, tretji pa 

so nosili samo značke, ki so pričale o njihovem sodelovanju v vojni. Bili so iz zveze policijskih in veteranskih društev 

Sever ter Združenja veteranov vojne za Slovenijo. Mimoidoči so jih gledali z mešanimi občutki. Na ulicah okrog 

Kongresnega trga je bilo ta dan veliko ljudi, ki so odhajali na proteste pred parlamentom. 

»Kaj zdaj tukaj počnejo oni?« se je vprašala punca, ki je nosila plakat z napisom »Gotofi so«. Podobne plakate pa so 

imeli v rokah tudi veterani osamosvojitvene vojne. Med njimi so bili nekdanji pripadniki Teritorialne obrambe, policije in 

Manevrske strukture narodne zaščite. Očitno je bilo, da so tudi oni prišli protestirat proti korumpiranosti političnega 

razreda. 

Begajoče je bilo, ker so vojaški simboli iz leta 1991 postali skoraj privatna last desnih političnih strank, ki so sedaj na 

oblasti. Poleg vseh drugih privatizacij se je zgodila tudi privatizacija zgodovinskih simbolov osamosvojitve. Skupaj z 

Janezom Janšo, Igorjem Bavčarjem in drugimi velikani osamosvojitve pa sta jih doletela diskreditacija in razvrednotenje. 

Veterani se niso dali motiti. Prišli so organizirano kot kompaktna skupina z zastavami, plakati, slogani in tudi s svojimi 

varnostniki. »S svojo prisotnostjo smo dali oblastnikom vedeti, da oni niso naši lastniki. Privatizacija veteranske 

organizacije ni uspela,« mi je povedal polkovnik v pokoju Miha Butara . »Ne morejo si lastiti niti veteranov policije, niti 

teritorialne obrambe, niti manevrske strukture. Hkrati pa smo dali vedeti, da prihaja na prizorišče organizirana moč, s 

katero se provokatorji ne bodo mogli šaliti.« 

Občutil sem olajšanje, ker sem simbole osamosvojitve tudi sam začel razumeti kot simbole zdajšnje oblasti in jim 

pripisovati negativno konotacijo. Številčno zelo opazna povorka veteranov je čez Kongresni trg odkorakala pred 

parlament in tam razvila svoj transparent, da se oni niso borili za takšno državo. Simboli na njihovih kapah in uniformah 

govorijo nekaj drugega kot vladajoča politična govorica. Tudi s patriotskim cirkusom v Kočevju niso hoteli imeti nič 

skupnega. Vprašal sem, kaj jih vodi. Svetovni nazor? Prepričanje? Vera? 

»Zakaj smo na demonstracijah?« je moje vprašanje ponovil Ivo Furlan . »Zato, ker politiki uničujejo državo, za katero 

smo se borili. Svetovni nazor posameznikov nima nikakršne zveze z osamosvojitvijo. Prav nobene. Mi smo živeli v 

samoupravnem socializmu, od tam smo izšli, leta 1990 pa smo zavarovali plebiscit za samostojno Slovenijo. Ja, brez 

razkazovanja barv, brez razlikovanja med svetovnimi nazori. Tudi v času manverske strukture smo zavestno govorili, da 

si tega ne sme lastiti nobena stranka.« 

Veterani so šli v devetdesetih letih skozi neprijetno obdobje poskusov lastninjena in vpenjanja v politične igrice. Furlan je 

rekel, da so ti časi minili in da so se stvari postavile na svoja mesta. 

»Sam sem levo usmerjen, moj odgovor pa je jasen. Eni in drugi peljejo v propad državo in družbo. Po socialni, šolski in 

vsaki drugi plati. Dovolj je, da preberete Doktrino šoka Naomi Klein. Prevedena je v slovenščino. Točno to se nam 

dogaja, kar so delali v Južni Ameriki. Zdravstvo gre v čas pred drugo svetovno vojno. Slišim, da imajo tudi načrte za 

privatizacijo osnovnih šol. Zato smo na protestih. In še bomo.« 

Poleg Butare in Furlana so bili v prvi vrsti Avgust Cvetežar, Andrej Torkar, Stane Leskovšek in Borut Zajec. Sami 

poveljniki različnih enot. Z njimi sem se usedel za mizo v pisarni Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 

mesta Ljubljane za Bežigradom v Ljubljani. Stane Leskovšek  je bil vse življenje policist. Med vojno je opravljal vojaške 

naloge. Ker je bil leta 1991 še vedno uradno v službi milice, je tako kot profesionalni vojaški častniki, ki so leto dni 



pripravljali vzporedne oborožene sile, tvegal obtožbo veleizdaje. Če vojna ne bi uspela, bi končal v vojaškem zaporu. 

»Mi smo bili v prvih vrstah vojne,« je rekel. »Ampak nismo bili sami. Za seboj smo imeli cel narod. Drugače ne bi dosegli 

nič.« 

Po dvajsetih letih pa se sprašuje, kaj so dosegli. »Danes mi je pred svetom nerodno, da so vsi takratni voditelji v 

korupcijskih aferah in kazenskih postopkih. Ko protikorupcijska komisija zelo nevtralno opozori na realno stanje, se znajo 

braniti samo s političnim diskreditiranjem neodvisne ustanove. Ampak predpise, za katere korupcijska komisija trdi, da jih 

kršijo, so sprejeli sami.« 

Pomolčal je in pogledal skozi okno. »Prišel je njihov čas odhoda.« 

Zgodovinski megafon 

Andrej Torkar se je pred parlamentom znašel v simpatičnem položaju. Trg pred njim mu je dobro znan, ker je kot 

komandir milice imel na njem opraviti z demonstracijami mnogo prej, preden so postale popularne. »O demonstracijah 

nekaj vem. Začelo se je z Litostrojem, z Les Banko, ki je propadla, s študenti, dijaki, kmeti, ki so pred skupščino pripeljali 

gnoj. Vsi so prišli sem. Tudi Snaga je paradirala. Zdaj smo tukaj še mi. In ni prvič.« 

• 
Ivo Furlan, Miha Butara, Stane Leskošek, Borut Zajec, Andrej Torkar, Avgust Cvetežar (od leve)  

 

Ko so leta 1989 prihod v Ljubljano napovedali Miloševićevi potujoči demonstranti, ki so po srbskih mestih zanj delali 

revolucijo, jih je pred skupščino čakal on. Zgodba je prelepa. 

»Na Trgu republike se srečujemo s starimi znanci, ki jih nisem videl tudi nekaj let. 'Spet si na Trgu republike,' mi reče 

eden. 'Jaz sem bil tukaj že pred petindvajsetimi leti,' mu odgovorim. Takrat sem pogodbo podpisal in od takrat sem 

obsojen na Kongresni trg in na Trg republike.« Slovenska policija je zaprla vse meje in tisoči srbskih demonstrantov niso 

prišli v Ljubljano. Pred skupščino se jih je znašlo le trinajst. Takratne slovenske oblasti so se odločile, da jih bodo 

izgnale. 



»Meni je pripadla dolžnost, da sem bil z megafonom na Trgu republike, le da se je takrat imenoval še Trg revolucije. V 

ozadju sem imel pripravljeno posebno enoto, če bi jih prišlo več. Z megafonom sem jih pozval, naj se razidejo, potem pa 

smo jih trinajst odpeljali. Moj megafon pa je prišel v zgodovino. Na protestu, ki ga je septembra organiziral sindikat, sem 

srečal poveljnika policije Center, ki je bil takrat moj miličnik. 

'A veš, da še vedno imam tisti tvoj megafon?' mi je rekel. 

'Tega ne smeš uporabiti,' sem mu svetoval. 'Moraš ga dati v vitrino, ker ima zgodovinsko vrednost.' 

Potem pa ga vidim na naslednjih protestih, da prav s tem megafonom poziva demonstrante, naj se razidejo.« 

Nekaj božje previdnosti v megafonu nedvomno je, vendar se mu obtoževanje protestnikov, da niso prijavili shoda, zdi 

nekoliko neumestno. Veteranska organizacija je dobila odločbo, da se morajo veterani zglasiti na policijskih postajah, da 

bodo pojasnili razloge za svoj organiziran nastop na protestih 21. decembra. Svojega shoda naj ne bi bili prijavili in bi 

zato morali plačati globo. 

»Kot komandir milice sem po dolžnosti tudi varoval protestne shode ob procesu JBTZ,« je rekel Torkar. »Najprej na 

Metelkovi in potem na Roški. Milica se takrat ni spraševala, ali so shodi prijavljeni ali ne. Nihče ni nič prijavljal. To je bila 

naša zadnja skrb. Z načelnikom prometne postaje sva se dogovorila, da zapreva Roško za promet, da ne bi prišlo do 

nesreče. Hitro je bilo jasno, kam stvari vlečejo. V milici nismo imeli dvomov, da se tem fantom godi krivica.« 

Vsaj za enega od štirih mu je vedno manj žal. »Že konec leta 1991 sem si izoblikoval zelo jasno mnenje o političnem 

vodstvu in ga na sestanku komandirjev jasno povedal. Rekel sem, da je treba Janši, Bavčarju in Kacinu dati petkratno 

penzijo in vse medalje in jim omogočiti udoben umik iz javnega življenja. Tako bo najmanj škode za to državo.« 

Drug z drugim govorijo v jeziku ljudi, ki so delali v poklicih, kjer ni bilo časa komplicirati. Če so se kdaj bali nadrejenih, so 

se v pripravah na vojno in med bojnimi operacijami strahu znebili. Tudi ideja, da so sistemi večni, voditelji pa 

nenadomestljivi, je takrat šla k hudiču. 

»Policistu iz Polja, ki ga poznam še od prej, sem rekel, naj svojim fantom in dekletom namigne, da se nam pridružijo,« je 

sklenil. »Da ne boste več branili teh podgan, ki se zabarikadirajo v parlament in izkopljejo rov do Cankarjevega doma, 

ker se bojijo lastnega naroda.« 

Strah je nerelevantnen, ker so posledice vedno enake, funkcionarji pa vedno enako dolgočasni. Generalni direktor 

policije Stanislav Veniger se je na sodelovanje policijskih veteranov v protestih uradno odzval z enim stavkom. Prekinil je 

sodelovanje med policijo in veterani, ker »Zveza policijskih in veteranskih društev Sever ne ravna v skladu z drugo 

alinejo 1. člena podpisanega Sporazuma o medsebojnem sodelovanju«. 

Nič nismo pozabili 

Veterani vseh vojn bolj ali manj enako govorijo. V opisovanju svojih junaštev, modrih odločitev in hitrega reagiranja so 

zelo skopi. O svojih junaških bitkah radi govorijo ljudje, ki so si boje ogledali na televiziji. Veterani govorijo o napakah in 

slabih znakih. Kadar sploh kaj rečejo o vojni. 

Avgust Cvetežar je bil v Teritorialni obrambi rezervist na vpoklic in je poveljeval odredu TO Litija. Njegova sodba je 

preprosta. 

»Državo so zapeljali tako daleč, da se moramo ponovno združevati na nekdanjem Trgu revolucije. Zato, ker je potrebno. 

Državo je treba vrniti na bolj poštene temelje.« 

Prve dvome v modro politično vodstvo je imel že med vojno, ko je opazil, da vojaške ukaze daje Janez Janša, ne pa 

generali. Ko so tik pred premirjem julija 1991 dobili ukaz, naj napadejo kasarne JLA v Ljubljani, se je uprl, ker bi bilo 

mesto porušeno. 



 

»Miha in jaz sva odklonila napad na kasarne. Miha Butara je bil odstavljen. No, v resnici premeščen. Ampak, če se ne bi 

upirala, bi rušili Ljubljano. Sredi operacij so zamenjali poveljnika, ki je poveljeval šestdesetim enotam TO in je vedel, kaj 

dela. Potem sem videl, da so ukazi prišli od Janše, ki si je podredil generale.« 

Ves čas je delal zapiske in jih tudi objavil. Med drugim takole piše. 

»V sosednji sobi je zazvonil telefon. Vezist je prišel k nama in dejal: 

'Kliče poveljnik PŠ Lesjak!' 

Borak je odšel k telefonu. Slišal sem povišane tone oz. prepir med njim in Lesjakom, o nesmiselnosti napada. Med 

'pogovorom' ga je Lesjak očitno vprašal, če ve, kje sem. 

'Tukaj, pri meni.' 

Poklical me je: 'Lesjak želi govoriti s teboj.' 

Verjetno zaradi tega, ker sva se dolgo poznala in bila na 'ti', morda tudi zaradi položaja, v katerem se je znašel, je govoril 

bolj odkrito, kot bi smel. 

'Janez, kaj želiš?' 

'Avgust, ali boste že napadli kasarno, ali kaj?' 

'Ali ste čisto znoreli, Janez! Kje imaš glavo?' 

'Kaj pa naj naredim, če mi Janša vseskozi visi za vratom.' 

'Kaj pa ima Janša s teboj? Pošlji ga nekam! Kje pa imaš Slaparja? Ali predsedstvo ve za ta nori ukaz?' 



'Tega ne vem, ampak Janša me kliče vsakih deset minut in zahteva napad!' 

'Janez, se ti sploh zavedaš, v kaj nas pošiljaš?' 

'Tistih nekaj mandeljcev boste pa že obvladali!' 

'Civili so po domovih! Najprej izvedite evakuacijo! Če se bo začelo, bo letelo po Novem Polju, Zadobrovi, Črnučah, 

Zalogu, Trzinu do Domžal, pa Fužine, Nove Jarše, center Ljubljane. 

Janez, ukaza za napad na kasarno ne bom izdal, z menoj pa naredite, kar hočete! Gotovo ne bom pustil pol Litije na tem 

polju!'« 

Borut Zajec je bil poveljnik 2. ljubljanske brigade Teritorialne obrambe ter načelnik Manevrske strukture narodne zaščite 

v štabu v Šiški. V enoti je imel 1200 ljudi. 

»Nihče od nas ni bil tam, ker bi si želel status junaka,« je povedal. Vprašal sem ga, zakaj so šli v vojno in koliko časa je 

bilo potrebno, da so razlike v razumevanju prihodnosti države planile na dan. 

»Zakaj smo šli v vojno? Dogodki v Jugoslaviji in predvsem velikosrbska politika Slobodana Miloševića so nas ogrožali. 

Okrog tega smo, mislim, bili vsi enotni. Že prej nas je jezilo, ko so se mešali v šolstvo in silili v skupna jedra. Hkrati smo 

gledali finančni in gospodarski kolaps države. Očitno je bilo, da takšen sistem ne more več nikamor. V moji brigadi sem 

imel 1200 pripadnikov. Polkovnik Butara nas je organiziral, da smo zaščitili plebiscit, ki je prihajal. Orožja smo imel zelo 

malo, ampak skupaj s policijo, ki je bila oborožena, smo zaščitili plebiscit. Manevrska struktura je potem samo v Ljubljani 

štela 4200 ljudi. To so bili izurjeni pripadniki TO, ki so bili sposobni marsikaj narediti. Ves čas smo bili naslonjeni na 

policijo, ki nas je ščitila, ko smo vdirali v skladišča in dobesedno kradli nazaj naše orožje. Ko so šli moji fantje po orožje 

in eksploziv, je policija to vedela in ščitila naše transporte. Ta duh enotnosti je trajal do 26. oktobra, ko je zadnji 

jugoslovanski vojak zapustil Slovenijo. Potem je začela lepa podoba bledeti. Že takrat je tekla prodaja orožja, nekateri 

pa so zavohali, da so tam lepi posli.« 

Cvetežar je rekel, da v njihovih vrstah ni bilo politike. Butara pa, da so razlike med njimi bile, čeprav je hkrati bila tudi 

enotnost izredna. »Nikoli nismo bili z vsem zadovoljni in smo nezadovoljstvo tudi izražali. Če pa primerjam tisti čas z 

današnjim, sedanjost doživljamo kot popolno katastrofo.« 

Ena od funkcij vsake veteranske organizacije je ohranjanje zgodovinskega spomina. Veterani se dogodkov spominjajo 

drugače kot politiki, kronisti vojn in zgodovinarji. Preprosto zato, ker je njihova izkušnja zelo posebna. 

Stane Leskovšek je že na začetku osemdesetih let razmišljal, kako težko je skupno delovanje v Jugoslaviji. To je počel 

na zelo privilegiranem mestu. Poveljeval je posebni enoti slovenske policije, ki so jo poslali na Kosovo. »Takrat so me 

začeli obhajati dvomi. Udba je intenzivno spremljala Albance tudi v Sloveniji. Navodilom, ki so zahtevala, da se 

uniformirana milica vključi v spremljanje albanskega življa in politične opozicije, sem kot komandir nasprotoval. Kolega 

Andrej Torkar tudi. Zato sva bila s Torkarjem tudi kaznovana. Takrat smo komandirji tudi izstopili iz politike.« 

Vendar je kot miličnik varoval Josipa Broza Tita, ko je umiral v Kliničnem centru v Ljubljani, in še v času študija varoval 

pogreb Edvarda Kardelja. Njegov spomin je drugačen od političnega spomina, ki samostojnost Slovenije razume kot 

mejo, kjer na eni strani nikoli ni bilo nič, na drugi strani pa ozka elita osamosvojiteljev. Osamosvajanje Slovenije se je 

začelo daleč pred vojno in je vključevalo veliko zelo različnih ljudi. Meje bodoče slovenske države je v njegovem 

spominu začrtala slovenska milica, ki je v akciji Sever preprečila miting resnice v Ljubljani. 

»Zaprli smo vse dohode. Promet je bilo treba zaustaviti na cestah, železnicah, v zraku, na rekah in morju. Zavarovati 

smo morali tudi mejo z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Povsod so živeli Srbi, ki so bili pristaši Miloševićeve struje. Hrvaški 

kolegi, s katerimi smo se dogovarjali, sploh niso verjeli, da resno mislimo.« 

Ampak mislili so resno. Tudi v vojno so šli zares. 



»Danes me ljudje sprašujejo, če bi šel še enkrat v vojno za Slovenijo. Seveda bi šel. Z isto idejo, kot sem šel takrat. Da 

se grem borit za pravičnejšo državo.« 

Ljudje, ki so hodili v skladišča vojašnic JLA krast odvzeto orožje in so z njim obkolili iste vojašnice JLA, sedaj hodijo na 

proteste in polemizirajo s svojim nekdanjim političnim vodstvom. Skozi prizmo idej, s katerimi so šli v vojno, se jim zdi 

sedanji položaj katastrofalen. Vendar med njimi ni malodušja. Protesti so produktivni. 

»Še posebej po drugem velikem shodu sem začel opažati, da se je nekoliko spremenil ton političnega govora,« je rekel 

Leskovšek. »Začelo se je govoriti o tehnični vladi, odstopih in predčasnih volitvah. To je dobro. Protesti imajo učinek. 

Treba je iti naprej.« 

Politikom se na obrazu vidi zaskrbljenost za lastno prihodnost in nekoliko bolj mračni so. Simboli osamosvojitvene vojne 

pa so nekoliko bolj svetli.  

  
 


