
 

Kdaj bodo popravljene krivice? 

,,Ja, Matiček Tomatej, svečano se obavezujem, da ću braniti nezavisnost, 
ustavni poredak, nepovredivost i celokupnost Socialističke Federativne 
Republike Jugoslavije, i da ću čuvati i razvijati bratstvo i jedinstvo naših naroda 
i narodnosti. Uvek ću savesno i disciplinirano izvršavati obaveze i dužnosti 
branioca svoje samoupravne socialističke domovine i biti spreman, da se borim 
za njenu slobodu i čast, ne žaleći, da u toj borbi dam i svoj život*.,, se je glasila 
svečana vojaška zaobljuba v Jugoslovanski Ljudski Armadi. 

Armadi, ki je generacijam mladih fantov tja do leta 1990 (u)kradla od dvanajst do 18 
najlepših mladostnih  mesecev. Nekaterim tudi življenje… Zato se ni čuditi iznajdljivosti 
slovenskih fantov, ki so se v izogib tej ,,časti,, v stilu Maleka in dobrega vojaka Švejka na 
vse kriplje trudili pretentati vojaško oblast. In ne boste verjeli, nekaterim je to celo 
uspelo! Postopek mobilizacije v JNA je bil identičen postopku mobilizacije slovenskih 
fantov v nacistično vojsko. Dobili s(m)o vabilo, na katerem je pisalo, kdaj in kje se 
moramo zglasiti. V kolikor se je zgodilo, da koga iz kakršnegakoli katerega razloga le ni 
bilo na ta dan v kasarni, ga je prišla ,,opomnit,, vojaška policija. Tekle so solze, pa tudi 
kri… Travme yenkeev ob odhodu v vojsko so bile obratno sorazmerne z večdnevnim 
doživljanjem istih občutkov ,,od onih dol,, kjer je veljalo železno pravilo, da ,,če nisi 
dober za vojsko, nisi dober za žensko,,. In vpoklicani smo bili samo zato, da smo čuvali 
,,bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti, i naš samoupravni socialistički 
poredak, koji je bio stalno ugrožen od vanjskog neprijatelja,,. Tista večina, ki ji je 
pa vendarle ,,uspelo,, doživeti čast širjenja paketa ,,bratstva in enotnosti,, z vsebino 
čebovanje1, požarstvo2, mrtva straža, politička nastava3, striženje na nulo, zapor, 
vojaško sodišče, kazenske prekomande4, britje na suho, uzbuna5 in ostav6, prihaja počasi 
v osivela leta. In se (že) pripravlja na upokojitev. Ker pa na tem področju v deželici (še 
vedno) vlada kaos, se okoliščine upokojevanja temu primerno intervalno dramatizirajo.  

Zato se ni čuditi, da se marsikomu med nami že kar mudi. In tega se, kot naslednica ali 
ostanek nekdanje Jugoslavije, zaveda tudi Srbijanska vlada, ki se trese v pričakovanju, 
da se bo tega dejstva nekdo končno spomnil. In se je. Ta zapis govori ravno o tem. In še 
nekaj. Srbija ni edina država iz prostorov stare Juge, ki je še vedno v vojni s Slovenijo. V 
podobni zgodbi životari tudi Črna gora, ki je še vedno, ne boste verjeli, v vojni z 
Japonsko! In to še iz časov, ko je po svetovnih morjih plula njihova slavna Bokeljska 
mornarica. In tudi Hrvaško bi bilo treba vprašati, kako je mogoče, da so iz kasarn v 
Čakovcu, Varaždinu, Zagrebu in Karlovcu tanki JNA z polno oborožitvijo neovirano 
zapeljali proti deželici. A prej bo treba še kaj postoriti. Zato tudi tale zapis. Res, da je 
opcij za predčasno upokojitev kar nekaj: od bonifikacije, možnosti uveljavitve otrok, 
bolezen in… odkup vojaščine. Poudarek je na ,,odkup,,. Vendar pa se takoj postavi 
vprašanje: Zakaj bi si moral človek odkupiti nekaj, kar mu je bilo ukradeno? V tem 
primeru čas. Je to sploh mogoče? Je! Poglejmo. Ko je Nemčija 9. maja 1945 v Topolšici 
pri  Šoštanju podpisala delno kapitulacijo, je bila iz tega naslova dolžna povrniti vsem 
žrtvam druge svetovne vojne in nasilno mobiliziranim v nemško vojsko, (tudi mladim 
slovenskim fantom), finančni vložek. In kje je tu poanta? Beri dalje. Ko je v noči iz 25. na 
26. oktober leta 1991 zadnji vojak agresorske Jugo vojske zapustil luko Koper, bi bilo 
pričakovati, kot se za tako priliko spodobi, da bi se v imenu pravice in krivice med 
udeleženima vojskama podpisal nek dokument, neka listina o kapitulaciji JNA. Vendar tak 
dokument ne obstaja. To je tako, po domače, kot bi v nekem bloku živelo šest strank, in 
bi se ena od njih odločila, da zaradi nestrinjanja z načinom življenja ali celo z izselitvijo 
neke od ostalih strank v tem bloku, vdrla v njeno stanovanje, ga totalno demolirala, 
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razbila opremo, napadla stanovalce ter na koncu opustošeno stanovanje zapustila brez 
kazenskih posledic in v dobri veri, da bo ostalo vse po starem. A tako ne gre… 

Ko sem se zaradi pridobitve verificiranih podatkov obrnil na Ministrstvo za obrambo, mi 
je njihov predstavnik za stike z javnostjo, (ki ne želi biti imenovan), na vprašanje, ali je 
bil med R. Slovenijo in R. Srbijo kdajkoli podpisan kakršenkoli dokument v smislu 
premirja ali celo kapitulacije jugoslovanske vojske na naših tleh pojasnil, da želenega 
podatka ne more posredovati v pritrdilni obliki iz razloga, ker bi morala Srbija kot 
naslednica Jugoslavije, po vojaškem kodeksu, vojno Sloveniji uradno napovedati. Razlog 
je bizaren. Če bi torej R. Slovenija danes želela od R. Srbije podpis kapitulacije, tako 
predstavnik ministrstva, bi morala takratna jugoslovanska vojska podati Sloveniji vojno 
napoved. Pa jo ni. In se lahko tako za vojno odškodnino Slovenija obriše pod nosom. Pa 
se sprašujem, zakaj je potem Nemčija povrnila vojno rento Rusiji, če sta imela Hitler in 
Stalin podpisan pakt o nenapadanju? Ker vojaška čast nekaj šteje, in ker so pri tem 
sodelovali zavezniki. Ne glede na nemško nečastno izdajo je bilo maščevanje Stalina nad 
nemškim narodom ob koncu II. svetovne vojne pošastno. Spomnimo se samo Leningrada 
in groze v očeh ob bežanju poraženih Nemcev pred vojaki Rdeče armade. Ob vsem do 
sedaj zapisanem se stalno vsiljuje še ena misel.  

Stvar je toliko bolj zapletena, ker smo fantje k teritorialni obrambi med desetdnevno 
vojno prestopili eni kot obvezni sestav drugi kot prostovoljci. In s tem postali dezerterji. 
Kar je za vojaka, ki je dal zaobljubo, nečastno. Kdo nam bo torej dal odvezo od te grozne 
zaobljube, kdo torej, in v kakšni obliki nam bo zaradi nasilne mobilizacije v JNA povrnil 
zapravljena leta? In da ne bo izgovorov, podatki o odsluženi vojaščini so preverljivi v 
vsaki vojaški knjižici. P.S.: Mogoče tudi ne bi bilo slabo, da Slovenska država vsem 
udeležencem posreduje nek dopis z odvezo o zaprisegi JNA. In tukaj takoj, v izogib 
brezplodnim parlamentarijam in prekladanju odgovornosti iz ramen na ramena na tem 
mestu predlagam, da se nam, brez finančnega povračila čas služenja vojaškega roka v 
JNA avtomatsko prišteje k delovni dobi… in čast slovenskih fantov bo rešena!! Namesto, 
da se parlamentarci ukvarjajo s postavljanjem države po načelu hiše iz kart, bi lahko 
Srbiji, državi iz katere prihaja svetovno znani slogan: ,,…pazi Mirko, metak!!. ,,Hvala, 
Slavko, spasio si mi život…7,, poslali poziv na to temo. In ne nazadnje bi morala pri še 
vedno odprtih vprašanjih, sploh na Balkanu, sodelovati tudi mednarodna skupnost. Če ne 
drugače zaradi tega, da opere svojo slabo vest. Menda ni treba posebej pisati o tem, 
kako se je ta ista skupnost 4 leta obnašala do vojne na Balkanu, medtem, ko so četniki 
rezali grla starcem, otrokom in nosečnicam… Kdaj bodo popravljene krivice? Imamo 
Slovenci tak kader, ki bi bil sposoben to nesrečno deželo spet narediti ponosno? Bo res 
treba še enkrat v hosto?? Vabim vse, da se oglasijo na elektronski naslov: 
jozeovnik@gmail.com, da ta zapis pošljejo vsem prizadetim, da se začnemo o tem 
pogovarjati na glas, da bodo imeli naši parlamentarci končno enkrat za spremembo nekaj 
pametnega početi! 

                                                                                                             Jože Ovnik                                   

*,,Jaz, Matiček Tomatej, se svečano obvezujem, da bom branil neodvisnost, ustavni red, nedotakljivost in 
celovitost Socialistične Federativne Republike Jugoslavije, in da bom ohranjal in razvijal bratstvo in enotnost 
naših narodov in narodnosti. Vedno bom vestno in disciplinirano izpolnjeval obveze in dolžnosti čuvaja svoje 
samoupravne socialistične domovine in bom pripravljen, da se borim za njeno svobodo in čast, ne obžalujoč, da 
v tej borbi dam zanjo tudi svoje življenje.,, se je glasila svečana vojaška zaobljuba v Jugoslovanski 
Ljudski Armadi. 
1.Čebovanje: Izpopolnjen sistem, ki je mnogim generacijam garantiral uspeh discipliniranja vseh, ki so mislili, 
da so požrli vso pamet. Ponavadi zaradi njihove lenobe na poligonu, izdajanja zaupnih podatkov oficirjem v 
smislu pridobivanja privilegijev, egoizma in podobno. Takega tipa se je pričakalo v zatemnjeni skupni spalnici, 
se čezenj čez glavo poveznilo deko, potem pa udri po njemu, kamorkoli je padlo/ 2.Požarstvo: dvourno nočno 
dežurstvo/ 3.Politička nastava: pranje možganov z grožnjami o zunanjih in notranjih sovražnikih/ 
4.Kazenske prekomande: kazenska premestitev vojaka v kakšno manjšo kasarno bogu za hrbtom, po 
možnosti čimdalje od rojstnega kraja/ 5.Uzbuna: alarm, ponavadi od polnoči naprej/ 6.Ostav: do nezavesti 
ponavljajoči vojaški dril, redoma zaradi lenih posameznikov iz točke 1/ 7. pazi Mirko, metek! Hvala Slavko, 
rešil si mi življenje…Mirko in Slavko, dva partizanska fantiča, kurirčka, glavni zvezdi istoimenskega stripa na 
temo partizanščine.                                                                                                        


