
ZVVS - Miha BUTARA,  »Delo Mag«  intervju ob Dnevu državnosti  
 
 
»Osamosvojitev ne more biti nikogaršnja last« 
 
Slovenija je prejšnji teden dopolnila osemnajst let, kar so vsi, ki dajo kaj nase, 
proslavili na eni od številnih prireditev ob tem dogodku. Naš sogovornik, predsednik 
Zveze slovenskih častnikov polkovnik Miha Butara, je obiskal niz tovrstnih srečanj, 
na katerih je osveževal spomin na obdobje osamosvajanja. Tudi v pogovoru z nami je 
poudaril pomen domoljubja in spregovoril o razlogih, zakaj praznik rojstva naše 
države pri ljudeh in politikih ni dovolj cenjen. Zelo natančno nam je pojasnil tudi 
nekaj prelomnih dogodkov z začetka devetdesetih let, ki so tehtnico prevesili v prid 
samostojnosti. 
 
OPOMBA :  Miha Butara je tudi predsednik »Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Mesta Ljubljane«. 
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POLKOVNIK MIHA BUTARA 
Rodil se je leta 1950 v Velikem Mraševem pri Krškem. Po srednji šoli je  
pridobil višjo vojaško izobrazbo prometne smeri, pozneje pa uspešno  
opravil še štiri specialistična usposabljanja, med njimi za poveljnika diver- 
zantskih odredov in bataljonov. V strukturah TO deluje že od 1971. in je  
v njih opravljal različne dolžnosti komandirja. Od leta 1979 do 1990 je bil  
zaposlen v stalni sestavi mestnega štaba TO Ljubljana, na več pomembnih  
položajih. Po razorožitvi TO je bil takoj vključen v projekt MSNZ. Poskrbel 
je za organiziranje in vodenje MSNZ v ljubljanski pokrajini. Tudi po  prenosu 
MSNZ na TO je ostal v prvih bojnih vrstah in sodeloval pri pripravah na 
osamosvojitev. Po vojni je postal načelnik prometne službe, nato pa na 
pobudo takratnega obrambnega ministra Janeza Janše predsednik Zveze 
Slovenskih častnikov. To organizacijo, ki zdaj šteje 16 tisoč članov, vodi  
še danes. Je tudi eden od desetih ustanoviteljev Zveze veteranov vojne za Slovenijo. 
Za svoje delo je prejel številna odlikovanja in priznanja, med drugim iz rok 
Janeza Drnovška »Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije«. 
 
 
 
 
POUDARKI IZ INTERVJUJA 
 

- »Prepričan sem, da bi morala biti država do vseh nas nekoliko bolj 
prijazna.« 

- »Imamo močne razloge za to, da se povsod izkažemo za ponosne 



državljane in  ponosne pripadnike svojega naroda in svoje države.« 
- »Nikoli ne bi mogel prodajati orožja v času, ko smo ga tako krvavo 

potrebovali za svojo lastno obrambo.« 
 
 
INTERVJU 
 
Te dni praznujemo polnoletnost slovenske države. Kateri so bili za vas ključni trenutki v 
obdobju osamosvajanja? 
 
Najprej moram reči, da sem izredno ponosen na to, da sem lahko aktivno sodeloval v Manevrski 
strukturi narodne zaščite (MSNZ) in Teritorialni obrambi (TO) v obdobju osamosvajanja. 
Najpomembnejša trenutka sta bila gotovo plebiscitarna odločitev Slovencev, na podlagi katere smo 
sklenili oditi iz  Jugoslavije, in razglasitev Republike Slovenije za samostojno državo. Pogled na 
slovensko trobojnico, kako se dviguje v višave pred republiško skupščino, pa ima pri  tem prav 
posebno mesto. V vojaškem smislu pa se mi zdi pomemben čas po prvih demokratičnih volitvah 
aprila 1990. Takrat se je namreč zgodila razorožitev TO. To je bil za nas, pripadnike, hud udarec. 
Dejstvo, da so naši šefi v republiškem štabu (RŠTO) to dovolili, je po eni strani v nas budilo jezo in 
strahotno nezadovoljstvo, po drugi strani pa je zaradi tega dejanju v nas zagorel plamen, odločeni 
smo bili nepopustljivo braniti slovenske interese, kar se je izrazilo skozi delovanje v  MSNZ. Ta je 
na samem začetku delovala kot nova, sprva ilegalna slovenska vojska.  
 
Veliko besed je bilo izrečenih zadnja leta o takratni razorožitvi TO. Kdo je bil po vašem kriv, 
da se je to zgodilo? 
 
Po mojem vedenju je do dogodka pripeljal splet več okoliščin. V Ljubljani smo bili veliko bolj 
izpostavljeni pritisku zveznih oblasti kot drugi deli Slovenije. Že od začetka osemdesetih let si je 
JLA poskušala podrediti ljubljanski pokrajinski štab TO, kar pa ji zaradi zelo ostrega stališča 
slovenskega in mestnega političnega vrha ni uspelo. Razorožitev nas je sicer presenetila, vendar je 
bila v okviru pritiskov, ki jih je doživljala Slovenija. Odgovornost zanjo lahko preprosto pripišemo 
zveznim oblastem in vrhu RŠTO.  Takratna slovenska politika se je upirala številnim pritiskom. Ti 
so se stopnjevali, čim bolj smo se bližali izvedbi prvih demokratičnih volitev. Po njih je sledila 
razorožitev. Poudaril bi, da takrat slovenska politika ni delovala povsem enotno in se je na 
razorožitev odzvala z različnim časovnim zamikom. Vsi poznamo očitke takratnega obrambnega 
sekretarja Janeza Janše, da predsednik države Milan Kučan ni storil vsega, kar je bilo v njegovi 
moči, in da je soodgovoren za razorožitev. Menim, da ni čisto tako. Treba je vedeti, da so bili 
odnosi med RŠTO,  ki ga je vodil general Hočevar, in predsedstvom Slovenije prekinjeni, novo 
večstrankarsko vodstvo pa še ni prevzelo vseh svojih obvez. V tem delnem brezvladju je JLA 
naredila, kar si je že dolgo želela. Razorožitev je bila izvedena v skoraj vseh strukturah TO, razen v 
petnajstih občinskih štabih. Poudariti je treba, da je bila večina orožja TO tako ali tako shranjena v 
skladiščih JLA, le manjši del je bil shranjen na drugih krajih.  
 
Koliko  pred začetkom vojne ste vedeli, da se bo zgodil oborožen spopad? 
 
Po ustanovitvi MSNZ smo bili v stalni pripravljenosti, ker smo bili globoko prepričani, da bodo 
razmere bistveno resnejše kot maja 1990, ko je bila izpeljana razorožitev TO.  Pričakovali smo zelo 
hud spopad z JLA in drugimi zveznimi silami. V času do vojne smo izvedli veliko priprav, ki so 
predvidevale naše ukrepe v primeru nasilnega napada na Slovenijo. Že v MSNZ smo pripravili 
ustrezne obrambne načrte, ki so predvidevali bojno uporabo naših enot, blokiranje vojašnic in 
izvajanje vseh potrebnih ukrepov ob napadu sovražnih sil. Še posebej smo se na to pripravljali v 
Ljubljani, kjer smo med drugim morali načrtovati obrambo najpomembnejših republiških ustanov, 



kot so poslopja parlamenta,vlade, predsedstva in seveda tudi vitalnih objektov PTT, Telekoma, 
RTV ipd.  Sočasno  smo predvideli tudi zavzetje skladišča orožja JLA v Borovnici. Določili smo 
celo podroben načrt disperzije orožja in minsko- eksplozivnih sredstev do predvidenih skrivnih 
krajev.  To orožje bi potem dodelili enotam, ki ga zaradi razorožitve niso imele. S tem bi se 
številčno okrepili in vzdignili bojno moč. Takrat smo imeli pod orožjem od pet do šest tisoč 
organiziranih pripadnikov TO.  
 
Zakaj se je po vašem vojna končala precej hitro in z malo žrtvami? 
 
Hitro se je končala, ker smo se na vseh  področjih zelo dobro pripravili. Slovenska politika je 
osamosvojitev pripravila na trdnih pravnih temeljih. Vsi zakoniti postopki za odhod iz Jugoslavije 
so se sprejemali v Republiški skupščini. Slovenska policija in TO sta te postopke varovali že od 
sredine leta 1990. Predvidene so bile vse tudi najmanjše podrobnosti, od tega, kako zagotoviti večjo 
suverenost na obrambnem področju, izpeljati plebiscit, sprejeti temeljno listino o samostojnosti, 
razglasiti samostojnost in neodvisnost ter ob tem pripraviti niz drugih postopkov za primer agresije. 
Ta se je zgodila, vendar smo bili nanjo tako pripravljeni, da smo natančno načrtovali postopke 
mednarodnega vojaškega prava o ravnanju z ujetniki, ranjenci ali prestopniki iz JLA v sestavo TO 
ipd.   
 
Kakšna je bila vaša vloga med desetdnevno vojno? Kot vemo, so  vas četrti dan vojne iz 
ljubljanskega štaba TO preselili na republiškega. 
 
Drži. Postal sem pomočnik načelnika RŠTO za domovinske zadeve. Od takrat naprej sem deloval v 
Republiški koordinacijski skupini. Pred tem sem bil poveljnik 5. PŠTO in s tem TO ljubljanske 
pokrajine. To dolžnost sem prevzel zatem, ko sem v MSNZ deloval kot načelnik za pokrajino 
Ljubljana mesto in hkrati pomočnik načelnika MSNZ Republike Slovenije.   
 
Dolžnost poveljnika pokrajine sem opravljal do četrtega dne vojne, ko sem bil premeščen. Ključna 
razloga sta bila po mojem mnenju dva: Zavrnitev ukaza in zahteva po nadzoru nad disperzijo orožja 
iz skladišča v Borovnici. Zavrnil sem ukaz za napad na vojašnice v Ljubljani in na Vrhniki. To sem 
storil iz čisto človeškega in tudi vojaškega razloga. Naše enote so bile še v fazi konsolidacije in niso 
bile dovolj popolnjene z ljudmi. Napasti tako mogočno vojaško silo v trenutku, ko smo imeli 42-46 
odstotno popolnitev enot samo za to, da bi se pokalo in ropotalo, je bil čisti nesmisel. Enote JLA so 
bile tako ali tako v blokadi in pod našim nadzorom. Načelo bojnega delovanja v glavnih mestih 
držav govori o tem, da lahko takšen ukaz izda samo najvišji državni organ in to je bilo predsedstvo 
države. Sam sem ukaz prejel po telefonu  iz republiške koordinacijske skupine od načelnika RŠTO 
majorja Slaparja. Želel je, da  v Ljubljani poka, da se strelja, kot je dejal. Niti za trenutek nisem 
razmišljal o drugačni odločitvi. Seznanjen sem bil z grožnjo poveljnika ene najmočnejših brigad 
JLA na naših tleh. Polkovnik Šipčič iz vojašnice Šentvid je grozil, da bo v primeru napada z vsem 
topništvom, ki ga je imel na voljo, razrušil  parlament, predsedniško palačo, PTT, Plinarno, Elektro 
center, vodni center Kleče, tovarno Donit v Medvodah in še nekatere druge cilje. To bi pomenilo 
katastrofo za mesto in ostrejše ukrepe armade. Zato sem se odločil za zaščito prebivalcev in ne za 
izpolnitev ukaza. Zato mi ni bilo nikoli žal. 
 
Generalpodpolkovnik Albin Gutman je te dni opozoril, da je zavedanje o dogodkih na 
začetku devetdesetih let pomanjkljivo. Še posebej je poudaril premajhno vedenje med 
mladimi, ki v šoli ničesar ne izvejo o desetdnevni vojni. Ali se tudi po vašem ta dediščina slabo 
prenaša na mlajše rodove? 
 
Strinjam se z njim, da smo na tem področju v preteklih letih marsikaj zamudili. Predvsem mladi ne 
vedo kaj dosti o naši zgodovini, prav tako ne o obdobju osamosvajanja. Pa ne mislim samo na 
delovanje oboroženih struktur, temveč na vse, kar se je v tem času dogajalo in je privedlo do 



razglasitve naše države. V zadnjem času smo priča pomembnim spremembam. Zato gre velika 
zasluga predsedniku države  Danilu Türku. Vseskozi poudarja potrebo po uveljavljanju vrednot, kot 
so domoljubje, rodoljubje, odnos do suverenosti Slovenske države ipd. Povezal je veteranske in 
nevladne organizacije, pri katerih velik del aktivnosti sloni tudi na uveljavljanju omenjenih vrednot, 
in skrbi, da ti zgodovinski spomini ne bi zbledeli. Nič še ni zamujenega. Imamo močne razloge,  da 
se povsod izkažemo za ponosne državljane in ponosne pripadnike svojega naroda in svoje države. 
 
Zakaj ni bilo večjega zavedanja o osamosvojitvenem dogajanju? Je kriva različna 
interpretacija nekaterih dogodkov oziroma poenostavljeno rečeno, boj med Janezom Janšo in 
Milanom Ku čanom za zasluge? 
 
Zdi se mi,  da je tudi ta spor privedel do sedanjega stanja, vendar po mojem osamosvojitev ne more 
biti nikogaršnja last. Osamosvojila se je država Slovenija z vsemi svojimi prebivalci. V času vojne 
je bilo izredno pomembno sodelovanje slehernega državljana. Pogosto pozabljamo, da brez 
novinarjev ne bi imeli takšnih informacij, kot smo jih bili deležni in so nas še bolj motivirale. Ne 
smemo pozabiti na tiste, ki so skrbeli za vojake: zdravnike, medicinske sestre pa tudi one, ki so nam 
kuhali oziroma priskrbeli hrano. Na nobenega, ki je Sloveniji stal ob strani, ne smemo pozabiti. Na 
žalost so si nekateri možje želeli prisvojiti vse zasluge, kar ni bilo dobro. Neštetokrat sem že 
povedal, da je ravno simbioza med preudarnim ravnanjem vrha in bolj agresivnim pristopom 
republiške koordinacijske skupine privedla do tako hitro in učinkovito dobljene vojne, v kateri je 
bilo tako malo žrtev. To našo zmago v tujini prav zato cenijo bistveno bolj  kot mi sami.  
 
Se v ozadju skriva tudi spopad za interpretacijo, ali je bila osamosvojitvena vojna 
nadaljevanje NOB do končne samostojnosti ali pa je bila popolnoma svoja vojna, ki je 
prekinila z nekaterimi »pridobitvami« NOB? 
 
Pri tem vprašanju sem zelo kategoričen. To je vojna tega časa, vojna osamosvajanja. Nedvomno 
smo se pripadniki TO in policije skoraj vsega naučili v prejšnjem sistemu.  Nedvomno je  bila 
večina naših častnikov in podčastnikov članov zveze komunistov, ker nihče ni mogel biti pripadnik 
stalne sestave, če ni bil včlanjen v to organizacijo. Vsi smo bili tudi del jugoslovanskega 
obrambnega sistema. Pripravljali smo se za obrambo pred nevarnostjo z zahoda ali vzhoda. Nihče 
pa ni pričakoval, da bo sovražnik tisti, s katerim smo se še nekaj mesecev prej skupaj usposabljali. 
Toda z  razorožitvijo in še posebej z začetkom agresije smo izbrisali vse sledi prejšnjega 
sodelovanja in strpnosti, zato smo tudi tako uspešno in učinkovito branili Slovenijo.  
 
Povsem nepotreben madež na osamosvojitveni vojni je verjetno pustila tudi povojna trgovina 
z orožjem? 
 
Gotovo. Šlo je tudi za medvojno prodajo orožja. Tako pravijo nekateri poznavalci razmer. Šokiran 
sem bil, ko sem leta 1993 zvedel, da so v prvih dneh vojne kolone vozil, polnih orožja in streliva 
odpeljale dragocena in prepotrebna sredstva na Hrvaško. Sam sem pred tem zahteval natančen in 
sistematičen prevoz orožja do naših enot po Sloveniji. Nekaj let pozneje opravljena analiza 
obveščevalno - varnostne službe je presodila, da je bil to najpomembnejši razlog za mojo 
premestitev.  
 
Veste kdo je prodajal? 
 
Zadeva mi je jasna. Seveda nimam dokumentov, ki bi dokazovali, kdo je  ukazoval in kdo je te 
naloge izvajal. Glede na takratno hierarhijo pa se ve, kdo je bil za kaj pristojen. Brez vrhov 
ministrstev za obrambo in notranje zadeve se kaj takega nikakor ne bi moglo zgoditi. Tukaj je 
namreč šlo za odnos med dvema državama in prenos velikih količin orožja. Imel pa sem to 
zadovoljstvo, da mi niso zaupali, tako da pri stvari nisem sodeloval. Nikoli ne bi mogle prodajati 



orožja v času, ko smo ga tako krvavo potrebovali za svojo lastno obrambo. 
 
 
 
Pred časom smo v našem tedniku pisali o zmedenosti v generalštabu oziroma obrambnem 
ministrstvu glede starosti slovenske vojske. Povod za naše pisanje je bila odstranitev slike 
brigadirja Antona Krkovi ča kot prvega poveljnika predhodnice SV. Ali je MSNZ po vašem 
predhodnica SV oziroma ali si brigadir Krkovič zasluži sliko v prostorih generalštaba ali ne? 
 
Hvala za to vprašanje. Dan SV določa politika in prav je tako. Kot eden ključnih organizatorjev 
MSNZ zagovarjam stališče, da je le ta predhodnica SV. Ne smemo pozabiti, da smo po razorožitvi 
TO ostali dobesedno goli in bosi. V projekt MSNZ smo vključili petnajst  občinskih štabov TO, ki 
orožja niso oddali, in z izredno aktivnim tajnim delovanjem odvzemali orožje iz skladišč, ki so bila 
pod nadzorom JLA. Tako smo organizirali in usposobili močno vojaško strukturo  - Slovensko 
vojsko, v kateri je delovalo preko 22.500 pripadnikov. Četrtega oktobra 1990 smo jo prenesli v 
sestavo na novo nastale TO RS in pod poveljstvo novega načelnika  majorja Slaparja. 
 
Za nas je Krkovič takratni načelnik Slovenske vojske, imenovane MSNZ. Če smo načelni, pa je bil 
prvi načelnik Albin Gutman, drugi je bil Iztok Podbregar in tretji Ladislav Lipič. 
 
Že, že, ampak tam visi tudi slika Janeza Slaparja? 
 
Janez Slapar je bil načelnik Republiškega štaba TO. Če uporabljam formalne nazive, je to pet 
najpomembnejših mož, ki so vodili, tako ali drugače imenovano, slovensko vojsko. Po mojem slike 
vseh njih sodijo na steno v generalštabu.  
 
Vojna se je hitro končala, toda junija 1991 nihče od prostovoljcev, ki so v roke dobili 
kalašnikovko in toliko nabojev, kolikor so jih lahko nesli, ni vedel, koliko časa bo trajala. 
Vedeli so samo, da imajo na nasprotni strani številčno in močno oboroženo vojsko. Ali 
politika in javnost to dovolj cenita?  
 
Zavest pripadnikov TO je bila zelo visoka. Mnogi so položili na piedestal domovine vse, kar so 
imeli. Dali so prednost domovini pred družino, pred lastnino in pred svojim lastnim življenjem. 
Delovati v takem času in s takšnimi ljudmi je bilo izjemno. Potem pa se je domoljubje počasi začelo 
izgubljati. 
  Ravno včeraj (prejšnji ponedeljek, op.p.) smo imeli pri predsedniku države zanimivo srečanje 
vidnih intelektualcev in predstavnikov veteranskih in domoljubnih organizacij, katerega namen je, 
da ugotovimo kaj smo v preteklosti imeli in kako bi odnos do države in državljanskih obvez 
dvignili na višjo raven. Mislim, da je to prava pot. Prav bi bilo, da bi tudi majhni otroci rekli, da so 
ponosni, ker so državljani Republike Slovenije.     
 
Dolgo se je državi očitalo, da ni dovolj poskrbela za družine padlih v vojni in za tiste, ki so jo 
plačali z invalidnostjo. Je to zdaj dovolj dobro urejeno? 
 
Kar nekaj časa je trajalo, preden je država z zakonom poskrbela za družine padlih v vojni za 
Slovenijo. So se pa mnogi naši kolegi trudili pomagati svojcem padlih. Idealnih rešitev nikoli ni in 
tudi tu je tako. Trenutna situacija in sedanje rešitve se mi zdijo solidne. Ni  se nam jih treba 
sramovati. 
 
Kako ste zadovoljni z našo državo po osemnajstih letih oziroma kaj pravite na vprašanje: 
„Ali smo se za to borili?“ 
 



Na svojo domovino sem neizmerno ponosen. Povsem pa ne morem biti zadovoljen z razmerami na 
različnih področjih našega življenja. Prepričan sem, da bi morala biti država do vseh nas nekoliko 
bolj prijazna. Žalosti pa me razklanost v politiki. Nikoli se nisem zavzemal za državo, v kateri bodo 
delitve na naše in vaše. Ne sprejemam izključevanja. Mislim, da je premalo strpnosti, ki bi 
pripomogla k temu, da bi vsi skupaj živeli še bolje in bi uspešneje premagovali težave, s katerimi se 
danes srečujemo. 
 
 
Ljubljana , 29 junija 2009 
 
Novinar : Lado Jakše 
 
Intervjuvanec : Miha BUTARA 


