
PETICIJA PROTI NEDEMOKRATIČNIM SIMBOLOM   

PREDSTAVNIŠKE OBLASTI V SLOVENIJI 

  

Spodaj podpisani menimo, da simboli kolektivnega podrejanja ljudi ne sodijo na stavbe v katerih 

deluje demokratična oblast RS. Na vladni palači je več simbolov, ki sodijo bolj v muzej sodobne 

zgodovine, nikakor pa ne kot okras predstavniške oblasti, saj predstavljajo totalitaristične režime kot 

so monarhija, fašizem ipd. Pred glavnim vhodom v vladno palačo na Prešernovi cesti v Ljubljani 

imata tudi kipa muz sporočila fašizma – butarica s sekirico, meč ipd.   

 

Butarica, okrog katere je povezanih 10 posekanih leskovih palic, vsebuje sporočila odnosov 

podrejanja ter zasužnjevanja in hlapčevskih navezav v smislu moči ter ob/lasti. Leskove palice 

butarice simbolno predstavljajo podrejene s strani vodilne osebe, ki jo simbolizira sekirica. Ta 

simbol kolektivnega podrejanja ljudi je znan tako iz avtoritarnega rimskega imperija, kot tudi 

sodobnega fašizma. V demokratičnih državah je postal simbol vzporedne oblasti, ki jo izvajajo 

predvsem framazonske lože ter druge paradržavne inštitucije (država v državi).  Oblast v Sloveniji 

ima glede na ustavo iz leta 1991 lahko le ljudstvo, zato bi morale biti vse oblike tajnega združevanja 

oseb, ki imajo za osnovni cilj zlorabo ter eksploatacijo oblasti prepovedane.  Združevanje ljudi s 

političnimi cilji v smislu javnega interesa je namreč lahko le javno ter prvenstveno pregledno in 

ažurno.   

Način dela v  državni upravi, ki se uveljavlja zadnje čase, v katerem so vloge razdeljene na vlogi – 

šibkih uradnikov na eni strani in šefa, ki lahko izvaja brezbrižno samovoljo je povsem v skladu s 

simboliko butarice in sekirice. Vlada RS je simbole fašizma pred glavnim vhodom v vladno oz. 

predsedniško palačo pred meseci obnovila, kljub temu da govori, da sredstev za sanacijo mnogo 

pomembnejših zadev ni.   

Vladi RS predlagamo, da konkretno razmisli o simbolnih sporočilih, ki jih daje javnosti in jih uskladi 

z ustavno ureditvijo. Butarica in sekirica, srp in kladivo ipd so simboli nedemokratičnega 

obvladovanja državljanov v monarhiji, lažni republiki (RES PUBLICA - javna zadeva)  oz. v prikriti 

ali pa odkriti diktaturi, nikakor pa to niso simboli, ki bi lahko bili okras vladnih palač in drugih 

ključnih stavb sodobnih demokratičnih držav. Sporni simboli so seveda tudi drugi, ki jih tu ne 

omenjamo.  Obenem predlagamo, da se implementira Resolucija Sveta Evrope št. 1481, sprejeta leta 

2006, ki prepoveduje vse totalitaristične režime - tako fašizem, kot nacizem, komunizem... 

Resolucija zavezuje tudi Slovenijo.  

Zavzemamo se za državo javnemu interesu  podrejenih politikov in samostojnih ter  odgovornih 

uradnikov in direktorjev uradov, ki ne bodo v položaju sekiric, ampak managerji, ki vestno skrbijo 

za nemoteno, učinkovito in odgovorno delo podrejenih. Smo proti vsakršni obliki nasilja in agresije, 

tako direktne, kot prikrite v kolikor ni v funkciji silobrana.  

V Ljubljani:  09.07.2008 

Vladislav Stres, univ. dipl. oec. 

 



 


