KDO NAM PIJE NAŠO SRČNO KRI?
KDO S KLADIVOM UNIČUJE SLOVENSKO
PRVOBITNOST? KDO S SRPOM REŢE GLAVE
TISTIM, KI NISO UJETI IN INDOKTRINIRANI V NJIHOV
KALUP? KDO? KAJ JE SVOBODA?
KDO VODI (JE VODIL) NAŠA ŢIVLJENJA…
KDO KREIRA (JE KREIRAL) NAŠE USODE…

UDBA!
V Sloveniji - 10.del

UDBA (srbohrvaško Uprava drţavne bezbednosti, slovensko Uprava drţavne varnosti) je bila jugoslovanska tajna
policija, ki je po drugi svetovni vojni opravljala podobno vlogo kot NKVD v Sovjetski zvezi.
UDBA je nastala leta 1946, ko je bila OZNA razdeljena na civilni in vojaški oddelek: civilni del - UDBA in vojaška
Kontraobavještajna sluţba - KOS. KOS je bil leta 1955 preoblikovan v Organ bezbednosti (OB), UDBA pa leta 1966 v
Sluţbu drţavne bezbednosti (SDB).
UDBA je v določenem času svojega delovanja, posebej po resoluciji Informbiroja leta 1948, pogosto zapirala (denimo
na Goli otok) drţavljane na podlagi nezadostno utemeljenih obtoţb. Nekateri obtoţenci so v postopku celo izgubili
ţivljenja. UDBA kot jugoslovanska oziroma slovenska politična policija je bila organ za prepoznavanje in
sankcioniranje političnih nasprotnikov v nekdanji socialistični Jugoslaviji. Zakon ji je dajal skoraj neomejene
pristojnosti, ki so jih udbovci striktno izkoriščali pri nadziranju in zatiranju drugače mislečih. Udba pa je delovala tudi
v tujini, kjer takšnih pristojnosti ni imela, zato je delovala podtalno. Opravila je niz podtalnih akcij, umorov, izsiljevanj
in ugrabitev. Pri tem je uporabljala svoje agente in sodelovala z jugoslovanskimi in tudi tujimi civilisti. UDBA je bila
razpuščena leta 1990 z razpadom Jugoslavije. *Opomba: Morda je bila uradno razpuščena, deluje še vedno, še bolj
na skrivaj. Uporablja enake ali še slabše metode.
Mnogi nekdanji pripadniki organizacije so ostali na visokih drţavnih funkcijah v nekdanjih jugoslovanskih republikah.
*Opomba: Veliko jih je.

Leta 2003 je bivši častni konzul na Novi Zelandiji Dušan Lajovic na internetu na naslovu www.udba.net objavil
gradivo iz Centralne aktivne evidence, ki je vsebovala podatke o ljudeh, ki so sodelovali s tajno policijo.
Kasneje pa je Lajovic objavil podatke tudi v knjigi z naslovom Med svobodo in rdečo zvezdo. Imena pa so bila
okrnjena, izbrisan je namreč ves slovenski politični vrh.
*Opomba: Slovenski politični vrh se vsa leta neumorno trudi preprečiti javnost z RESNICO, to jim je do sedaj kar
uspevalo. Nekoč je dr. Miha Brejc izjavil, da bi z razkritjem dosjejev UDBE nekateri radi samo sprli ljudi. Kakšna skrb,
da slovenski narod ne bi bil sprt med seboj! A ţe vsa leta nas prav oni spravljajo v medsebojne spore, saj je tako
vladavina veliko laţje obvladljiva, ljudje pa bolj dovzetni za raznorazne manipulacije, katerih jim resnično ne
zmanjka. RESNICA boli in je pač kakršna je. Gre za odkritje hudih resnic, brez česar Slovenija ne more svobodno
zaţiveti. Predolgo ţe traja ta tiranija, mnogi se še vedno ne zavedajo, v kakšni bedi ţivimo.
ZATO: pozorno preglejte sledeče strani. Sestavili boste zanimiv mozaik, ki vam bo jasno izrisal vzroke današnje
katastrofalne moralne, ekonomske in socialne situacije.
Vir: Wikipedija

LEGENDA
Poleg osebnih maticnih podatkov so v CAE se tri glavne vrste podatkov:
1. Dosje javne varnosti, kjer so zabelezeni ukrepi ljudske milice in sodnikov za prekrske

2. Dosje kazenskih obravnav, kjer so zabelezena kazniva dejanja, za katera je bil posameznik obsojen
3. Dosje drzavne varnosti, kjer so navedene stevilke dosjejev obcanov iz evidence SDV (stevilke za crtico (-) predstavljajo
stevilcno oznako konkretne osebe v doloceni kategoriji) in sicer:

a. 60000 – oznaka za usluzbenca SDV in pripadnika rezervne sestave SDV
b. 50000 do 50999 – stevilke dosjejev in hkrati registracijske številke rednih registriranih sodelavcev SDV
c. 55000 – oznaka za bivse (opuscene) redne sodelavce SDV
d. 20000 – oznaka za sodelavca varnostne sluzbe Oborozenih sil SFRJ (organa varnosti) JLA ali TO

e. 14000 do 14999 – stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV,
f. 15038 – številke dosjejev rezidentov SDV na funkcijah v gospodarskih in drugih organizacijah
g. 15156 – stevilke dosjejev funkcionarjev SDV

h. 15696 – stevilke dosjejev posebnih sodelavcev SDV

i. 13100 in 13588 – stevilke dosjejev posebnih virov (rezidentov) SDV
j. 13606 – številke dosjejev stalnih in obcasnih virov v RKC (rimokatoliski cerkvi)
k. 13790 – sodelavec ali usluzbenec SDV na politicni funkciji
l. 13820 – stevilke dosjejev nadzorovanih oseb, duhovnikov RKC in studentov TF
m. 16000 do 18000 – registracijske stevilke in oznake nadzorovanih oseb po kategorijah
n. Oznake ukrepov RSNZ (Depesa SDV ali operativni glasnik SDV): A (aretacija), N (nadzor), P (preiskava)
Ostale manj uporabljane stevilke in oznake: za razjasnitev njihovega pomena primerjamo iste stevilke ali oznake pri razlicnih
osebah

V začetku meseca maja smo se za pomoč pri razjasnjevanju šifer obrnili na Arhiv Slovenije. Ţeleli smo pojasnila na konkretne neznane
šifre in pojasnilo na naslednja vprašanja:
16000 do 18000 – registracijske stevilke in oznake nadzorovanih oseb po kategorijah – katere so te kategorije in kaj pomeni nadzorovana
oseba?
Kaj je to rezervna sestava SDV?

Kaj pomeni redni registrirani sodelavec SDV?
Kaj pomeni: stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov rezervne sestave in
registriranih sodelavcev SDV
Kaj pomeni funkcionar SDV?
Kaj pomeni posebni sodelavec SDV?
Kaj pomeni posebni vir (rezident) SDV?
Odgovor si poglejte na naslednji strani!

Odgovorili smo z naslednjim dopisom:
Gibanje OPS
Ruska ulica 2
1000
Ljubljana

ARHIV SLOVENIJE
Kongresni trg 1
1000 LJubljana
ZADEVA: ODGOVOR NA DOPIS ŠT. 62530-152/2010/2 z dne 20.05. 2010
Spoštovani!
Prejeli smo vaš dopis z zgoraj navedeno številko. V dopisu navajate, da dosje nepravilno imenujemo »dosje UDBA«, ker kot takšen ne
obstaja. Pa naj bo dosje SDV. Pomembno je, da ob izrečeni splošno znani besedi UDBA vsi vemo, o čem se pogovarjamo. Konec koncev
tudi gospod Lajovic v svoji knjigi »po domače« uporablja poimenovanje Udba.
V nadaljevanju navajate, da ob prevzemu gradiva od Sove in njenih predhodnikov niste prejeli nobenega šifranta. To teţko verjamemo!
Poleg tega pa se opravičeno sprašujemo, zakaj niste prejeli šifranta in zakaj je bil del gradiva uničen ter kdo je za to odgovoren? Kdo je
naročil uničenje? Zakaj niste sproţili zahtev za kazenske postopke, ko ste ugotovili manjkajoče arhivsko gradivo? Katere osebe (z imeni in
priimki) so vnašale podatke v ta seznam? Gotovo je vsaj kdo izmed njih še ţiv! Zakaj ne pridobite arhivov iz Beograda? Napišite nam, kaj
je problem, da tega arhivskega gradiva iz Beograda še ni.
Menimo, da takšna institucija, kot je Arhiv Slovenije, mora poznati vsaj osnovne razlage dosjeja SDV. In sicer:

16000 do 18000 – registracijske stevilke in oznake nadzorovanih oseb po kategorijah – katere so te kategorije in kaj pomeni nadzorovana
oseba? (katere naloge je opravljala, kdaj jih je opravljala ipd.)
Kaj je to rezervna sestava SDV? (za katere naloge so usposobljeni, kdaj so bili vpoklicani, na kakšen način so jih opravljali, kje so se šolali)
Kaj pomeni redni registrirani sodelavec SDV? (je to usluţbenec ali zunanji sodelavec, katere naloge je opravljal in kdaj, kje je bil šolan)
Kaj pomeni: stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov rezervne sestave in
registriranih sodelavcev SDV ?

Kaj pomeni funkcionar SDV? (katere naloge je opravljal, kje je bil šolan, kdaj je dobil naloge, kako jih je izvajal)
Kaj pomeni posebni sodelavec SDV? (je to usluţbenec ali zunanji sodelavec, katere naloge je opravljal, kje je bil šolan)
Kaj pomeni posebni vir (rezident) SDV? (kdo je lahko bil posebni vir – rezident, katere naloge je opravljal, kje je bil šolan)
Pregledali smo nekaj literature, ki jo kot uporabno navajate za razjasnitev pojmov. Ţal moramo povedati, da je navedeno precej
neuporabno. Še posebno knjiga Joţeta Pučnika z naslovom “Iz arhivov slovenske politične policije”, iz katere je moč razbrati celo “hvalo”
tej organizaciji, češ da je “branila” takratno drţavo pred negativnimi ali sovraţnimi pojavi!
Ponovno prosimo, da nam obrazloţitve za navedene nejasne pojme pošljete v najkrajšem moţnem času.

V zvezi z Vašim dopisom bi dodala še naslednje:
Od človeka na poloţaju, ki ga zasedate trenutno VI, bi pričakovali spoštljiv odnos do drţavljanov, ki imamo pravico izvedeti, kaj se je in se
dogaja v naši drţavi. Tako naj Vas ob tej priloţnosti opozorim na pravila vljudne in spoštljive kominkacije, ki se ponavadi začne s
pozdravom ali nagovorom “Spoštovani”. Poleg tega iz Vašega dopisa veje nekakšna nestrpnost, nezadovoljstvo, ker smo Vam postavili
takšna vprašanja. A ne pozabite, da ste plačani prav od nas, davkoplačevalcev, in se boste spoštovanja prej ali slej morali naučiti, če boste
v tem okolju ţeleli ţiveti in delati. Kajti tak način dela in takšen odnos do ljudi v tej drţavi ne bo več dolgo prisoten!

Hvala in srečno!
OPS-ovci, za njih tokrat Andreja Repše

V Ljubljani, 09.07.2010

Prejeli smo naslednji odgovor:

Pregledali smo nekaj literature, kar nam je predlagal g. Matić. Ţal si s tem nismo mogli kaj prida pomagati. Raziskujemo naprej. Dajemo
pa v branje nekaj pomenljivih in uporabnih odlomkov iz omenjene literature:

“»UDB - Uprava drţavne bezbednosti oziroma po slovensko Uprava za drţavno varnost, ki je nastala po drugi
svetovni vojni, se je čez leta preimenovala v SDB – Sluţbo drţavne bezbednosti. A med ljudmi se je ţe utrdil
izraz UDBA in ostal do dandanes. Ta tajna policija komunističnega reţima je obračunavala s tako imenovanim
notranjim sovraţnikom in bila malodane vsemogočna. Imela je svoje inšpektorje in nekaj časa, do pribliţno
leta 1953, tudi uniformirane enote. Redna policija je bila njena pomočnica za groba dela, za aretacije in
osnovno pridrţanje jetnikov. Udba je bila vplivna, saj je neredko celo dajala direktive sodnikom in toţilcem,
po potrebi tudi odvetnikom, nadzorovala pa je tudi zapore. Lahko si je dovolila, da je osvobajala obsojene
kriminalce, ki so bili pripravljeni sodelovati z njo. Tudi sama se je ukvarjala s kriminalom tudi tako, da je za
agenturne naloge in likvidacije nezaţelenih plačevala kriminalcem, da opravijo umazano delo. Tajna policija je
celo zelo aktivno sodelovala pri neposrednih kriminalnih dejanjih – pri tihotapljenju cigaret, trgovini z
oroţjem, raznih sumljivih finančnih mahinacijah. Pojavile so se celo trditve, da je umetno izzvala pomanjkanje
določenega blaga na jugoslovanskem trgu. S tem je zagotovila, da so ljudje mislili predvsem na to, da
manjkajoče blago nabavijo, in niso imeli časa misliti na »nevarne neumnosti«, po drugi strani pa je
organizirala črno prodajo manjkajočega blaga in artiklov ter pri tem dobro zasluţila. »

»Nekaj časa se nobenega trgovskega posla s tujino ni dalo skleniti brez vednosti Udbe, ki si je pri poslu
odrezala svoj, navadno kar levji deleţ. Udbovci so dostikrat nadaljevali delo, potem ko so jih umaknili iz
operative, prav v gospodarstvu. Nemalokrat so bili najprej v gospodarstvu, nato v Udbi, pa zopet vključeni v
gospodarstvo. Lahko pa se je zgodilo celo obratno: Udba, gospodarstvo, po moţnosti še malo v diplomaciji,
vrnitev k Udbi, nato je sledila kakšna visoka politična funkcija.«
Iz poglavja Udbine lovke v tujini, UDBA – Bogdan Sajovic (Zaloţba Karantanija, 2006)

»Dolanc je namreč veljal za enega najmočnejših ljudi v Jugoslaviji in večina političnega vodstva
komunistične Jugoslavije ga je imela za nevarnega spletkarja ter ga je sovraţila. Rojen je bil leta 1925 v
Zagorju v siromašni druţini, kar je bil v kasnejši komunistični drţavi pravzaprav plus. Poreklo i siromašne
druţine iz tako imenovanih »rdečih revirjev« je vsekakor veljalo kot vstopnica na visoke poloţaje. Še bolj
odločilno za njegovo kariero je bilo, da je bila njegova sorodnica vplivna partijska funkcionarka Lidija
Šentjurc. O Dolancu se je šušljalo, da je bil v času nemške okupacije, preden je prišel v partizane, član
nemške nacistične mladinske organizacije. Vse to v bistvu ni bilo posebej pomembno, saj v organizaciji, če je
v njej res bil, ni imel nobene pomembne funkcije, član pa je vsekakor postal avtomatsko. Po nemški vojski
okupirani del Slovenije je namreč leta 1941 postal del nemškega rajha in večina njenih prebivalcev rajhovskih
drţavljanov. Po zakomu, ki je tedaj veljal v nacistični Nemčiji, so bili vsi šolarji avtomatsko vključeni v
nacistične mladinske organizacije, če le niso imeli v sebi ţidovske krvi. Morda je zaradi tega »greha« skušal
Dolanc pokazati še večjo predanost kot drugi. Dolanc je leta 1942 kot najstnik odšel v partizane in dočakal
konec vojne kot oficir. Po vojni je ostal v vojski, delal v vojaški protiobveščevalni sluţbi KOS in bil več let vojni
toţilec na korpusnem sodišču v Kninu. V šestdesetih letih je zapustil vojsko z majorskim našitkom in
v Ljubljani odprl politično šolo. Iz te šole je nastala Fakulteta za sociologijo, politiologijo in
novinarstvo, ki se je v samostojni Sloveniji preimenovala v Fakulteto za druţbene vede.«
Iz poglavja Udba novači beograjske barabe (govori o Arkanu in njemu podobnih)
»Nekoč monolitna tajna policija komunističnega reţima se je drobila. Z volitvami leta 1990, ko so oblast v
Sloveniji in na Hrvaškem dobile protikomunistične stranke, je prišlo tudi do sprememb določenih zakonov.
Med njimi so bili tudi nekateri takšni, ki so določali delovanje tajne policije oz. sluţbe drţavne varnosti. Za
šefe so prišli novi ljudje, marsikoga je nekdanja sluţba drţavne varnosti še nedolgo nazaj sledila in
nadzorovala.
Bolj monolitno se je drţala vojaška kontraobveščevalna sluţba. A ta je bila vezana le na jugoslovansko
armado. Leta 1991 je Jugoslavija z odcepitivjo Slovenije, Hrvaške in Makedonije nepreklicno razpadla. Skupaj
z njo je razpadla tudi armada, njena obveščevalna sluţba in sluţba drţavne varnosti. Nekdanji udbovci so se
kakor kdo in kakor kje skušali znajti v novih razmerah. Nekaterim je uspelo, drugim spet ne. Eno so v novih
tajnih sluţbah, nastalih po razpadu drţave, tudi uspeli obstati ali celo napredovati. Mnogi še vedno delujejo
pod novimi pogoji v novih razmerah. A to je ţe nova zgodba…«
Iz poglavja Sto petdeset tisočakov za informbirojevca – UDBA, Bogdan Sajovic (Zaloţba Karantanija 2006)

»Nekdanji oficir Ozne, Zdenko Roter je ostal še vrsto let v tej sluţbi, nato je postal profesor na ljubljanski
univerzi, za tem pa najtesnejši svetovalec zadnjega predsednika slovenske komunistične partije, kasnejšega
in zdaj ţe nekdanjega predsednika Slovenije Milana Kučana. Iz mnogih potez političnih krogov, ki so bili
povezani s predsednikom Kučanom, je lahko skrben opazovalec, ki je bil sposoben oceniti globlje vzroke
političnega dogajanja na slovenski politični sceni, sklepal, da so v ozadju nasveti premetenega oznovca in
udbovca s krvavo preteklostjo. To so bili nasveti nekoga, ki je do potankosti obvladal vse podrobnosti
podtalnega spletkarjenja, ki se ne ustavi pred nobeno moralno oviro in pred nobenih etičnim vprašanjem.
Edina stalnica, ki jo je človek iz tega več kot polstoletnega delovanja in terorja komunistov lahko razbral, je
bilo njihovo dosledno spoštovanje načela, da cilj posvečuje vsa sredstva. In njihov cilj je bil pridobiti si oblast
in jo za vsako ceno tudi ohraniti. Človeška ţivljenja in človeške usode – razen njihovih – pri tem niso štela in
pri tem niso imela nobene cene. Ceno smo plačevali le tisti, ki nismo nikoli verjeli v njihovo moralno
izprijenost in v njihovo pravico, da kar povprek pobijajo ljudi in da so samo oni tisti, ki so poklicani, da so
lahko na oblasti.
Od ilegalnih prebeţnikov iz Jugoslavije so do nas prihajale različne informacije, nekatere so bile zelo grozljive.
Bilo nam je jasno, da se je v Sloveniji in Jugoslaviji vzpostavila diktatura komunistične manjšine nad večino.
Medtem ko so navadni ljudje ţiveli v revščini, si je revolucionarna elita zdaj privoščila vse tisto, kar so nekoč
očitali svojemu razrednemu sovraţniku. Vselili so se v njihove zaplenjene vile, pokradli so njihove umetnine in
druge dragocenosti in si jih razdelili med sabo, na skrivaj so polnili svoje ţepe z nakradenim bogastvom,
medtem ko so mnoţicam govorili o nevarnosti zasebne lastnine in izvajali prisilno kolektivizacijo. Skratka,
drţavo in pravni red so prikrojili po svojih zamislih. Ljudje so prišli do spoznanja, da tisto, kar je dovoljeno
komunistični eliti, ni dovoljeno večini drugih. Eni so lahko nekaznovano ropali in ubijali, druge pa so za
poskus pobega čez mejo obsojali na dolgoletne zaporne kazni, kolikor jih niso kar na kraju samem ustrelili. »
stran 79, 80
»Znanih je še veliko podobnih primerov, ko kazenski zakoni za valdajočo komunistično elito preprosto niso
veljali. Leta 1975 je eden od visokih komunističnih funkcionarjev na ljubljanski avtobusni postaji ustrelil
znanega sodnika. Znanci so rekli, da je to storil iz ljubosumja. Čeprav je dogodek videlo več ljudi, je toţilstvo
odstopilo od pregona in ugotovilo, da je sodnika zadela zablodela krogla iz vojaške puške, ki naj bi se
naključno sproţila nekje v daljavi. Tako so v sodnem spisu vse zapisnike in vsa izvedenska mnenja prilagodili
takšnim nedvoumno laţnim ugotovitvam poteka dogodkov. Takšnih primerov je bilo še veliko, in

ker jih po demokratičnih spremembah* nihče ni razjasnil (ali vsaj nekaj tistih, ki so bili najočitnejši), so
sodniki in toţilci, ki so kršili temeljne zakonitosti prava, še naprej toţili in sodili po priporočilih komunističnih
veljakov. Tisti, ki bili najzvestejši komunistični oblasti, pa so postali celo profesorji na ljubljanski pravni
fakulteti, kjer so v takšnem duhu vzgajali nove generacije pravnikovm med njimi Milana Kučana in Janeza
Kocjančiča. Oče Janeza Kocjančiča je bil ţe na prvem montiranem komunističnem procesu jeseni leta 1943 v
Kočevju del represivne revolucionarne sodne oblasti.« stran 81
Dušan Lajovic – MED SVOBODO IN RDEČO ZVEZDO (Nova obzorja d.o.o., julij 2003)
*Opomba: Ne vemo, o kakšnih demokratičnih spremembah govori g. Lajovic, saj vemo, da so bile
spremembe samo navidezne in da so ljudje iz zločinskega reţima ostali na oblasti, se le malce prerazporedili
in nadaljevali svoje uničujoče delo! Glede na to, v kakšnih krogih se je g. Lajovic gibal, bi s teţavo nasedli
misli, da ni imel ničesar z UDBO. Precej časa smo se ukvarjali z vprašanjem, zakaj bi izdal to knjigo? Prišli
smo do sklepa, da je dobil navodilo, njen namen pa naj bi bil ustvarjanje zmede med ljudmi. Sebe bi na nek
način “opral”, čeprav kdor prebere njegovo delo, mu je kmalu jasno, da so to pravljice za “stare mame”.

Iz knjige Joţeta Pučnika “ Iz arhivov slovenske politične policije” navajamo nekaj sicer uporabnih podatkov,
sicer je knjiga precej “hvala” tej zločinski organizaciji.
Organizacija in kader obveščevalnega oddelka ONZ do ustanovitve OZNE:
Načelnik ONZ Ivan Maček
Vodja obveščevalnega oddelka – poverjeništvo za Štajersko in Koroško Egon Conradi
Poverjeništvo na Gorenjskem – pomočnik načelnika obveščevalnega oddelka Niko Kavčič
Škofjeloško okroţje: načelnik obveščevalnega oddelka Stane Bernik
13.maja 1944 ustanovitev oddelka za za zaščito naroda – OZNE
Prvi načelnik je bil Aleksander Ranković.

Vodstvo OZNE do maja 1945
Za oblast VII. Korpusa – načelnik Franc Popit
Za oblast Štajerske in Koroške Matija Maleţič
Stran 73: Pri vseh štabih operativnih enot in zaledne vojske so bili postavljeni pooblaščenci, ki so bili
odgovorni za delo kontraobveščevalne sluţbe:
XIII.SNOUB – Mirka Bračiča pooblaščenec Miha Butara
Stran 97: Iz ohranjenega spiska z dne 1.januar 1946. Leta je razvidno, da imela OZNA za Slovenijo načelstvo,
deset odsekov, sanitetno sluţbo, upravljala je s centralnimi zapori v Ljubljani, taborišči in štabom za
repatriacijo ter vodila lastno šolo.
Zasedba posameznih delovnih mest v teh organizacijskih enotah je bila ob koncu leta 1945 naslednja:
Načelstvo:
Načelnik Ivan Maček – Matija
Namestnik Mitja Maleţič – Ciril
Pomočnik načelnika Mitja Ribičič – Ciril (podatki samo za te – le-ti so ostali na čelu tudi naprej – spisek je
enak 1.4.1946, del osebja je šlo na študij v Sovjetsko Zvezo)

Stran 111: Ozna – okroţje Maribor
II.odsek: šef odseka Egon Conradi
Stran 114: stanje na 1.6. 1946 – sprememba v UDV
Oddelek UDV za Slovenijo
Stran 115
VI.odsek: šef Ivan Mavrovič, namestnik šefa Niko Kavčič
Pooblaščenstva: Center – v.d. pooblaščenstva Zdenko Roter, namestnik Dominik Gregorin*
Opomba: na viru http://m.24ur.com/bin/mobile/index.php?article_id=2015843 smo našli podatek o očetu
generalne drţavne toţilke Barbare Brezigar:
Barbara Brezigar. Vrhovna drţavna toţilka
Rojena 1. decembra 1953 v Ljubljani. Oče Dinko * (podobnost z imenom Dominik), pravnik; mati Beba,
gospodinja…
Glede na podobnost imena domnevamo, da gre za očeta Barbare Brezigar (rojene Gregorin).
Stran 123
Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o razdelitvi LRS z dne 10.septembra, ki so ga
sprejeli 23.januarja 1947, so odpravili na podlagi 1.člena pred sprejetjem zakona, in sicer ţe v decembru
1946 UDV je takoj prilagodila svojo organizacijo novi upravnopolitični ureditvi in odpravila okroţne oddelke.
Prvi člen novega zakona je določal, da se ozemlje LRS razdeli na glavno mesto Ljubljana, na okraje in kraje.
Okrajev je bilo 27.
1.1.1947 je bila zasedba delovni mest UDV za Slovenijo taka:
Sekretariat: glavni sekretar major Mitja Ribičič

1.2.1947 UDV za Slovenijo: II.odsek načelnik Mitja Ribičič
III.odsek: pomočnik šefa poročnik Egon Conradi

Stran 150-151
Namen oboroţenih band v Sloveniji
S pošiljanjem političnih trojk, raznih agitatorjev in oboroţenih formacij je skušala domača reakcija v
emigraciji doseči na ozemlju Slovenije naslednji namen: stopiti v stik ter povezati vse posamezne skrivajoče
skupinice in posameznike, ki bi zdruţeni tvorili močnejše oboroţene formacije – odrede. Skušati vplivati na te
odrede, da bi opravili razne diverzantske akcije in protidrţavno propagando ter tako na ta način dali pogum
nezadovoljnim elementom ter jih sčasoma tudi povezali z emigracijo v inozemstvu. Posamezni odredi naj bi
naredili v slučaju potrebe atentate na vodilne osebnosti KP.
Z Izvedbo tega načrtnega dela v Sloveniji je hotela reakcija prikazati v inozemstvu nezadovoljstvo ljudstva
proti obstoječi oblasti in tako doseči intervancijo zaveznikov, na ozemlju Slovenije pa ustvariti
kontraorganizacijo, ki naj bi rešila red in mir ter delala razkroj med organi oblasti.
Stran 155
Jugoslovanska emigracija v Avstriji in Italiji, ki je izsiljevala in tudi dobila podporo ameriških ter angleških
oblasti okupacijskh oblasti oziroma njihovih obveščevalnih sluţb, je ţe leta 1945 ustanovila t.i. Nacionalni
kraljevski komite osvoboditve Jugoslavije (NREJ ali NKKJ – nacionalni komite kraljevine Jugoslavije) s
sedeţem v Salzburgu v Avstriji. Njegov cilj je bil organizirati v Jugoslaviji oboroţene bande, ki naj bi razbijale
novo oblast, prikazale zunanjemu svetu nezmoţnost te oblasti, da vzpostavi red, in tako dosegle pogoje za
intervencijo od zunaj. Leta 1945 je bil njihov namen omajati volitve v narodnoosvobodilne odbore in v
ustavodajno skupščino in jih prikazati kot nedemokratične oz. ponarejene.
NKKOJ je imel za svoje delo organizirane svoje obveščevalne centre. Sedeţ glavnega obveščevalnega centra
je bil v Salzburgu in pozneje v Lipnici. Vodil ga je major bivše jugoslovanske vojske, Slovenec Andrej Glušič.
Center je deloval pod raznimi imeni kot Matjaţev osvobodilni pokret, Matjaţeva vojska, Jugoslovanski
osvobodilni pokret. V Innsbrucku je deloval pod nadzorom bivšega majorja Paunoviča obveščevalni center z
imenom Kraljevi obveščevalni center. Obstajali so še drugi obveščevalni centri: Center 501 v Celovcu (bojda
je bil bivši jugoslovanski kapetan Franc Grum), center 400 v Gradcu (vodja je bil bivši jugoslovanski oficir
Joţe Zajc), center 305 v Trstu (vodja emigrant Dušan Lajovic), center 505 v Gorici (vodji Miro Lojk in Anton
Konstanapfel, oba iz Ajdovščine).

Takoj po osvoboditvi je NKKOJ začel povezovati zločinske skupine in jih organizirati po načelih za ilegalno
bojevanje. Skupinam, ki so bile v Sloveniji, je pošiljal svoje kurirje z navodili in propagandnim materialom,
istočasno pa je pošiljal iz Avstrije še formirane bande, nastavljene iz naših emigrantov.
Stran 180
Nagodetov proces je bil avgusta 1947. Imel je poseben poudarek na vohunstvu. S tem procesom je bila
razkrinkana in razbita tako imenovana sredina, v kateri so se zraven starih nagodetovcev druţili še nekateri
bivši pristaši SLS, JNS in KS.
*Opomba: SLS – slovenska ljudska stranka, JNS – samostojna demokratska stranka oz. JNS
Skupina je znana kot skupina mlajših intelektualcev, ki so pod vodstvom ing. Črtomira Nagodeta leta 1941
pristopili k OF. Ker pa se niso strinjali s programom OF, so leta 1942 izstopili in se nato povezali s plavo gardo
(poslali so npr. Ljuba Sirca v Švico kot poročevalca na zvezo s predstavniki kraljeve vlade).
Leta 1945-46 je Nagode spet zbral svoj krog intelektualcev, pridruţili pa so se še nekateri iz drugih taborov
kot Boris Furlan, Angela Vode, Pavla Hočevar in drugi. Skupina je skušala organizirati opozicijo proti partiji in
se je zato tudi povezala z emigracijo v Trstu, Gorici in Celovcu, ki je bila vsa v rokah angleške in ameriške
obveščevalne sluţbe. S kurirji so vzpostavili tajno zvezo s centrom 101 v Celovcu oz. njegovim šefom
Drčarjem, prejemali od njega navodila in pošiljali poročila. V tej skupini so bili obsojeni:
Ing. Črtomir Nagode (obsojen na smrt in justificiran)
Ljubo Sirc (obsojen na smrt, pomiloščen, nato pobegnil iz zapora in zdaj ţivi v Angliji oz. na Škotskem)
Leon Kavčnik – profesor
Boris Furlan – profesor
Zoran Hribar – profesor
Angela vode – strokovna učiteljica
Metod Kumelj – strokovni učitelj
Pavla Hočevar – upokojena učiteljica
Svatopluk Zupan – pravnik
Metod Pirc – bivši oficir
Vid Lajevic – pravnik

Franjo Sirc – direktor plana gl. direkcije za tekstilno industrijo
Elizabeta Hribar – akademska kiparka
Franc Snoj – bivši minister
Stran 199
Decembra 1947 je bilo stanje mreţe tako:
Aktivni sodelavci 5234
Opuščeni sodelavci 2683
Stran 205
VI.ODSEK
VI.odsek DV je bil formiran aprila 1947 za zavarovanje partijskih in drţavnih predstavnikov. Pred tem sta
zavarovalne naloge izvrševala milica in KNOJ. Odsek je imel naslednje referate:
Referat osebnosti
Referat ustanove
Referat prireditve in
Referat potovanja.
Delni prepis:
Referat je pregledat tudi kanalizacijo v Ljubljani in ugotovil moţnosti raznih diverzij. V ta namen je dal
zaplombirati vse glavne dostope v kanale.
V letu 1947 je bilo zavarovanih 16 potovanj predsednika Tita, 13 večjih skupinskih in 150 manjših potovanj.
Ob priliki potovanj tov. Tita in raznih tujih delegacij so pri zavarovanju sodelovale tudi enote KNOJ in armija,
enota NM in oficirji DV s svojo informativno mreţo.
Stran 209:
Omenjen dr. Janez Kanoni kot zdravnik, ki ga je OZNA postavila za šefa v sanitetni bazi Straţnji Vrh, kjer se
je začelo zdravstveno delo OZNE. Po osvoboditve je ta odsek deloval v Ljubljani v »Slaviji«.

Stran 222 in naprej:
ORGANIZACIJA IN KADER
UDV ZA SLOVENIJO 1.12.1948
II.oddelek: načelnik Mitja Ribičič - ppolkovnik
2.odsek: namestnik šefa odseka Niko Kavčič - major
Referat za kler 2.odseka: referent Zdenko Roter – poročnik
III.odsek: pomočnik šefa odseka Egon Conradi – kapetan
IV. odsek, 6. Referat: referent Oton Hudeček – kapetan
Oktober 1949
Glavni sekretar UDV za Slovenijo Mitja Ribičič
Referat za gospodarstvo: referent Niko Kavčič – major
II.oddelek, II. Odsek, Referat za kler: referent Zdenko Roter – kapetan
III. oddelek, I. odsek: šef odseka Egon Conradi
Oddelek UDV za Ljubljana mesto
III.odsek: šef odseka Dominik Gregorin
Stran 269
Problem Dušana Lajovica, okroţnega vodje DOS (Drţavna obveščevalna sluţba plave garde), za katerega je
bilo ugotovljeno, da je vzpostavil ilegalne zveze s svojimi nekdanjimi obveščevalci, je referat predal v delo
odseku za tuje obveščevalne sluţbe.
Dalje je referat obdelal, aretiral in predal sodišču škodljivo skupino intelektualcev, ki so bili sicer v NOV, po
osvoboditvi pa so delali različne izgrede, prirejali orgije in v govoru in pisanju zasmehovali oblast, KP in njene
predstavnike ter v takem smislu vplivali tudi na okolico. Skupino so sestavljali Vitomil Zupan – knjiţevnik,
Dušan Pirjevec – član KP in knjiţevnik Joţe Javoršek.

V Mariboru je obdeloval skupino profesorjev, članov bivše SLS zaradi suma, da so povezani z Miho Krekom.
Pred tem je bilo v preiskavi proti gestapovcu Vostnerju ugotovljeno, da sta dva od teh profesorjev (Klasinc in
Resnik) sodelovala z okupatorjem.
Stran 278
Konec leta 1949
III.oddelek, šef II.odseka Egon Conradi z referati za SSSR, za Madţarsko ter za ostale vzhodne drţave
Stran 296
I.odsek – OPERATIVNA EVIDENCA
I. referat je skrbel za pregled nad agenturnoinformativno mreţo. Konec leta je imel v evidenci 13.650
sodelavcev…

Stran 357
Materialnofinančni odsek
Šef odsek Franc Umberger – major
Oddelek UDV za Slovenijo v letu 1950
Načelstvo
Pomočnik ministra Mitja Ribičič
Odsek, Referat za gospodarstvo referent Niko Kavčič
Oddelek, II.odsek vd. Šefa kapetan Zdenko Roter

Oddelek, II.odsek šef odseka kapetan Egon Conradi
Pooblaščenstvo UDV ljubljanske oblasti: Novo mesto – pooblaščenec poročnik Dinko Gregorin

Organizacija in kader konec leta 1950
III.odsek – ekonomskoobveščevalni
Šef odseka Niko Kavčič major
Preiskovalni odsek
V UDV ljubljanske oblasti je pri pooblaščenstvih delalo pet oficirjev – preiskovalcev: Janez Govednik Jesenice,
Stane Dolanc Trbovlje, Milan Repenšek – Celje, Alojz Malovrh – Krško, Štefan Rus – Kočevje.
Iz knjige “IZ ARHIVOV SLOVENSKE POLITIČNE POLICIJE”, Joţe Pučnik, 1996.

Ţivljenjepisnih podatkov seveda nismo našli.
Slovenci se ga še spomnimo kot drţavnega sekretarja za privatizacijo in
notranji trg. V pokoju je 8 let, saj je delal do 70. leta. Ker je bil v drţavni
sluţbi, druţinskega premoţenja, ki so ga Pirkmajerjem vrnili ob
denacionalizaciji, drţavi ni in ga tudi sedaj ne oddaja, izjema je bila le
najemnina, ki jim jo je za Zvezo zdruţenj borcev do leta 1999 plačevala
drţava. O tem, kako premoţna druţina so, pove le, saj se vidi,
nepremičnin ni mogoče skriti.
Vir: http://bor.czp-vecer.si/VECER2000_XP/2010/07/24/2010-07-24_STR-01-01_MX-01_IZD-01-02-03-04-0506_PAG-SOBOTNA-PR.pdf

Edo Pirkmajer
-0055000 – 00000
Oznaka za bivše (opuščene) redne
sodelavce SDV
-0014575 – 00000
stevilke dosjejev in hkrati
registracijske stevilke stalnih virov
na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih
sodelavcev SDV

Danes: podpredsednik Zdruţenja lastnikov nepremičnin, lastnik in najbrţ direktor svojega lastnega podjetja
Edo Pirkmajer upravljanje d.o.o.

Tomo Kriţnar

Popotnik, * 26. avgust 1954, Jesenice.
Kriţnar je bil od 20. julija 2006 zaradi ilegalnega vstopa v Sudan in zaradi
obtoţbe vohunstva do 5. septembra 2006 zaprt v tamkajšnjem zaporu.
Kriţnar, ki naj bi bil Drnovškov posebni odposlanec za krizno ţarišče
sudanske pokrajine Darfur, se je napotil v Sudan brez vizuma, ker mu ga
veleposlaništvo na Dunaju ni izdalo v nekaj dneh. Sodišče v kraju El Fašir
ga je 14. avgusta obsodilo na dve leti zaporne kazni in plačilo kazni v višini
2000 evrov. Po pomilostitvi so ga izgnali iz drţave. To reševanje ga je stalo
dobrih 20.000 evrov. Ozadje tega dogodka je politika Janeza Drnovška,
oziroma njegovo prizadevanje pri morebitni preprečitvi genocida nad
prebivalci Darfurja, zato so se na obsodbo odzvali tudi slovenski politiki.
Sodišču je pismo poslal tudi predsednik Drnovšek in prosil za njegovo
pomilostitev. Po navodilih zunanjega ministra Dimitrija Rupla je v Sudan
odpotoval slovenski konzul v Kairu, Andrej Dernovšček.
Po diplomatskem posredovanju Slovenije je sudanski predsednik Omar al
Bašir 2. septembra 2006 podpisal sklep o njegovi pomilostitvi. 5.
septembra se je Kriţnar vrnil v Slovenijo.
Vir: Wikipedija

-0000198 - 17856

Danes: medijska zvezda, “borec” za ţivljenja ljudi

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Je tudi član Sveta Vlade RS za
Slovence v zamejstvu.

Jozsef Hirnok
-0017200 – 00001
registracijske stevilke in
oznake nadzorovanih oseb
po kategorijah
Opomba: delovanje pod
nadzorom.

Danes: Predsednik Zveze Slovencev na Madţarskem

Slovakinja, rojena Bartošová. Evangeličanska duhovnica v ţupnišču v
Zgornjih Petrovcih. Soproga Vilija Kerčmarja, ki vodi evangeličansko
cerkveno občino Hodoš. Je prva duhovnica v Sloveniji.
Vir: različni viri na svetovnem spletu

“Od 24. junija 1984 leta je uradno prevzela duhovniško mesto v Gornjih
Petrovcih prva slovenska evangeličanska duhovnica Jana Kerčmar, rojena
Bartoš, po rodu Slovakinja iz Modre pri Bratislavi.”
Vir: www2.arnes.si/.../EVANGELI%C8ANSKA%20CERKEV%20V%20GORNJIH%20PETROVC...

»Jana Kerčmar je bila prva duhovnica v Sloveniji. Je Slovakinja iz Modre,
ki se je na Goričkem poročila s kolegom s študija in tudi evangeličanskim
duhovnikom Vilijem ter si v Gornjih Petrovcih ustvarila druţino. “

Jana Kerčmar

Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/nedeljski/277771, Simona Prosič Filip o Jani Kerčmar

-0015173 - 00035

Danes: evangeličanska duhovnica v ţupnišču Zgornji Petrovci

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Je vodja evangeličanske cervene
občine Hodoš.

Vili Kerčmar

-0015173 - 00034

Danes: duhovnik, vodi evangeličansko cerkveno občino Hodoš

Dopisnik slovenskih listov, Lojze Kos, očitno kosovec, je s Koroške od časa
do časa rad posredoval po tv v Slovenijo (to še vedno dela) prizor, v
katerem sta se kak zaripel koroški nemškutar ali nemškutarica, drla proti
Slovencem in se pri tem skoraj zadušila.
Šlo je očino za dogovor s Srbi. Prizor z »nevarnimi« Korošci naj bi ljudem
v Sloveniji dokazoval, kako jih koroško nemštvo stalno ogroţa in kako jih
pred njih lahko zaščiti samo močna Jugoslavija. V resnici so tudi nemško
govoreči Korošci povsem normalni ljudje in kakšen nestrpneţ je lahko le
kak posameznik, ki v ta namen pozira. Lahko tudi plačanec. Toda prizor
na tv ima pač v javnosti svoj učinek.
Vir: http://www.primorski-panterji.info/index.php?option=com_content&view=article&id=153:adriatischeskuestenland-&catid=45:sdj&Itemid=76

Lojze Kos
-0014000 – 02260
stevilke
dosjejev
in
hkrati
registracijske stevilke stalnih virov
na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih
sodelavcev SDV

Danes: novinar, poroča iz avstrijske Koroške (Celovec)

Poslovneţ, * 1940.
Kovačič je znan kot ustanovitelj in direktor podjetja HIT iz Nove Gorice.
Vir: Wikipedija

Danilo Kovačič je primorski podjetnik, rdeči direktor, ki si je izmislil osnovno
Hitovo zgodbo, o čemer ni nobenega dvoma. Prihaja iz Tomačevice na
Krasu, kjer so njegovi starši nekoč imeli vaško gostilnico. Počasi, prav počasi
je napredoval kot finančnik in direktor različnih podjetij na Goriškem, konec
70. let prejšnjega stoletja pa je končal v zametkih sedanjega Hita. V
podjetju je kot uspešen direktor ostal do leta 1996. Vzrok za njegovo
zamenjavo naj bi bila afera Hit, zaradi katere je bil obsojen na skoraj štiri
leta zapora, a je predsednik drţave Janez Drnovšek pozneje podpisal odlok o
njegovi pomilostitvi.

Danilo Kovačič
-0014499 – 00046
stevilke dosjejev in hkrati
registracijske stevilke stalnih virov
na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih
sodelavcev SDV

Danes: upokojeni poslovneţ

Vir: http://www.dobrojutro.net/intervju/119227

dr. Miha KOVAČ, izr. prof. na Filozofski fakulteti v Ljubljani
Izobrazba
-doktor znanosti s področja bibliotekarstva
- magister menedţmenta (FDV)
- diplomirani komparativist (FF)

Miha Kovač

Akademska in poklicna kariera
Akademska
FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
- izredni profesor (2005)
- docent (2000)

Poklicna
- glavni urednik zaloţbe Mladinska knjiga (1996-2000)
- urednik in vodja uredništva zaloţbe DZS (1987-1996)
- odgovorni urednik revije Mladina (1985-86)
Vir: http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/biblio/oddelek/osebje/kovac.html

- 0017178 - 00001

Profesor, urednik, publicist in politični komentator.
S 1. avgustom 2009 prevzel mesto izvršnega direktorja zaloţništva pri
Mladinski knjigi.

Danes: publicist, izvršni direktor zaloţništva na Mladinski knjigi Zaloţbi d.d.

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Nekdanji sekretar poslanske
skupine NSi, nekdanji vršilec dolţnosti direktorja direktorata za delovna
razmerja.
Znan po svoji izjavi (zaradi katere je moral odstopiti), da “je vse, kar
ogroţa upokojence, Matilda”.
Vir: www.rtvslo.si/slovenija/strovsova-naslednica-bo-romana-tomc/82342

Marko Štrovs

-0001008 - 00000

Danes: vodja sektorja za vojna grobišča pri Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve

Silva Črnugelj

-0000001 - 05296

Danes: poslanka v DZ

Funkcija: poslanka
SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov (članica)
Osebna izkaznica
Rojena 29. 12. 1954 v Beogradu.
Izobrazba in delovne izkušnje
-2008– poslanka v Drţavnem zboru
- 2004–2008 vodja razvojne dejavnosti v knjiţnici Šiška
-2001–2004 predsednica GLOBE skupine v Drţavnem zboru
- 2000–2004 poslanka v Drţavnem zboru
- 1995 pridobila modul managmement v kulturi – Gea College
- 1994–1995 predsedujoča pri Zvezi knjiţnic Slovenija
- 1994–2002 članica Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
- 1993–1994 članica uredniškega odbora revije Knjiţnice
- 1986 podpredsednica Krajevne skupnosti Koseze
- 1985–2000 direktorica Knjiţnice Šiška
- 1978 diplomsko delo na Pedagoški akademiji Univerze v Ljubljani:
knjiţničarstvo, srbski in hrvaški jezik s knjiţevnostjo
- 1973 matura na V. gimnaziji v Beogradu
- 1968 osnovna šola v Beogradu
Delovna telesa
- Komisija za poslovnik (podpredsednica)
- Odbor za okolje in prostor (članica)
- Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino (članica)
- Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj (članica)

Delegacije
- Delegacija Drţavnega zbora v Evro-mediteranski Parlamentarni
skupščini (nadomestna članica)
-Nacionalna skupina Interparlamentarne unije v Drţavnem zboru
(članica)
Skupine prijateljstva

Silva Črnugelj
nadaljevanje

-

Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina
Skupina

prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva
prijateljstva

z
z
s
z
s
s
s
z
z
z
z
s
z
s

Bosno in Hercegovino (predsednica)
Brazilijo (članica)
Črno goro (članica)
Grčijo (članica)
Hrvaško (članica)
Kanado (članica)
Kitajsko (članica)
Litvo (članica)
Makedonijo (članica)
Mehiko (članica)
Rusijo (članica)
Turčijo (članica)
ZDA (članica)
Ciprom (članica)

Vir: http://www.dz-rs.si/index.php?id=92&docid=P154

Funkcija: poslanec
SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (član)
Osebna izkaznica
Rojen 2. 4. 1955 v Ljubljani.

Milenko Ziherl
-0014283– 00496
stevilke dosjejev in hkrati
registracijske stevilke stalnih virov
na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih
sodelavcev SDV

Danes: poslanec v DZ

Izobrazba in delovne izkušnje
-2008– poslanec v Drţavnem zboru
- 2004–2008 poslanec v Drţavnem zboru
- 2002–2006 podţupan Občine Škofja Loka
-2002–2006 vodja svetniške skupine
- 2002–2006 svetnik Občine Škofja Loka
- 2001–2004 Termo d. o. o., Škofja Loka
- 1996–2001 Sava Tires (GOOD YEAR)
- 1994–2006 član Odbora za okolje in prostor, Občina Škofja Loka
- 1990–1996 Sava Continental (ZRN)
-1981–1990 Sava Semperit (Avstrija )
-1980 diplomsko delo na Oddelku za kemijo Fakultete za naravoslovje in
tehnologijo Univerze v Ljubljani
--1974 dokončanje šolanja na Srednji druţboslovno jezikovni šoli Borisa
Ziherla v Škofji Loki

Delovna telesa
- Odbor za okolje in prostor (član)
- Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (član)
- Odbor za zunanjo politiko (podpredsednik)
- Odbor za zadeve Evropske unije (član)
Delegacije
-Delegacija Drţavnega zbora v Parlamentarni skupščini Mediteranskih drţav (nadomestni
član)
-Delegacija Drţavnega zbora v Evro-mediteranski Parlamentarni skupščini (nadomestni član)
- Nacionalna skupina Interparlamentarne unije v Drţavnem zboru (član)

Milenko Ziherl
nadaljevanje

Skupine prijateljstva
- Skupina prijateljstva z Albanijo (član)
- Skupina prijateljstva z Avstralijo (član)
- Skupina prijateljstva z Avstrijo (član)
- Skupina prijateljstva z Azerbajdţanom (član)
- Skupina prijateljstva z Belgijo (član)
- Skupina prijateljstva z Brazilijo (član)
- Skupina prijateljstva z Dansko (član)
- Skupina prijateljstva z Estonijo (član)
- Skupina prijateljstva s Finsko (član)
- Skupina prijateljstva z Indijo (član)
- Skupina prijateljstva z Izraelom (član)
- Skupina prijateljstva s Kanado (član)
- Skupina prijateljstva z Latvijo (predsednik)
- Skupina prijateljstva z Litvo (član)
- Skupina prijateljstva z Madţarsko (član)
- Skupina prijateljstva z Nemčijo (član)
- Skupina prijateljstva z Rusijo (član)
- Skupina prijateljstva s Turčijo (član)
-Skupina prijateljstva z Veliko Britanijo (član)
- Skupina prijateljstva z ZDA (član)
- Skupina prijateljstva s Ciprom (član)
- Skupina prijateljstva s Poljsko (član)
Vir: http://www.dz-rs.si/index.php?id=92&docid=P087

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli, prav tako ne slike. Član Sveta stranke
Desus, nekdanji načelnik MSNZ-ja (Manevrske strukture narodne zaščite)
za Severnoprimorsko pokrajino , član Društva veteranov “Sever” Severne
Primorske in morda še kaj.
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Drago Vidrih

-0000198 - 21854

Danes: član društva veteranov “Sever” in morda še kaj…

Rojen 1951 v Celovcu od leta 1992 predsednik Zveze slovenskih organizacij
na Koroškem (ZSO) in predsednik svetovalnega sveta za slovensko
manjšino .
Vir: http://www.perlentaucher.de/autoren/22049/Marjan_Sturm.html

Marjan Šturm
-0014142 – 00165
stevilke dosjejev in hkrati
registracijske stevilke stalnih virov na
zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih
sodelavcev SDV
- 0004200 - 00000

Danes: predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) koroških Slovencev

Franc Ţnidaršič

Politik, poslanec in zdravnik, * 11. december 1940, Bučka.
Član Demokratične stranke upokojencev Slovenije, je bil leta 2004 drugič
izvoljen v Drţavni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član
naslednjih delovnih teles:
- Odbor za zunanjo politiko,
- Odbor za delo, druţino, socialne zadeve in invalide,
- Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu,
- Ustavna komisija,
- Odbor za zadeve Evropske unije,
- Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem drţavnega premoţenja
pri prodaji deleţev Kapitalske druţbe d.d. in Slovenske odškodninske
druţbe d. d. v gospodarskih druţbah in sicer tako da zajema preiskava
vse prodaje ki so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi
ter z vidikov preglednosti in gospodarnosti (namestnik člana) in
- Kolegij predsednika Drţavnega zbora Republike Slovenije.
Vir: Wikipedija

-0000198 - 17190

Danes: poslanec v DZ

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Nekdanji dolgoletni radijski in
televizijski novinar ter urednik, nekdanji svetovalec ministra za obrambo
Karla Erjavca.
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Črt Kanoni

-0000198 - 07708

Danes: voditelj in izvršni direktor Gea TV

Zvonko Černač

Politik, poslanec in pravnik, * 23. september 1962, Postojna.
Univ. dipl. pravnik. Bil je član Izvršnega sveta občine Postojna, kjer je
pokrival področje upravnih notranjih zadev.
Član Slovenske demokratske stranke, je bil leta 2004 izvoljen v Drţavni zbor
Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:
- Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake moţnosti,
- Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ,
- Odbor za zunanjo politiko,
- Odbor za promet in
- Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih
funkcij v zvezi z domnevnim oškodovanjem drţavnega premoţenja pri
prodaji deleţev Kapitalske druţbe d.d. in Slovenske odškodninske druţbe d.
d. v gospodarskih druţbah in sicer tako, da zajema preiskava vse prodaje, ki
so sporne z vidika skladnosti z zakoni in drugimi predpisi ter z vidikov
preglednosti in gospodarnosti (namestnik člana).
Od leta 2005 dalje podţupan občine Postojna.
Vir: Wikipedija

-0000198 - 28572

Danes: Poslanec v DZ

Franc Cukjati

-0013820 - 00084

Teolog, zdravnik, politik in bivši jezuit, * 15. februar 1943, Šentgotard pri Trojanah,
Slovenija.
Njegov oče je padel med drugo svetovno vojno kot partizan. Njegova mati,
učiteljica, je bila verna katoličanka, zaradi česar so leta 1948 nacionalizirali njihovo
trgovino.
Ko je dokončal prvo stopnjo gradbene fakultete, je sprva odsluţil enoletni vojaški
rok v Vojvodini, nato pa je leta 1964 vstopil v jezuitski red. Po dvoletnemu
noviaciatu je nato v Zagrebu dokončal triletni študij filozofije, nato pa v Frankfurtu
diplomiral še iz teologije. Zatem se je vrnil v Slovenijo, kjer je bil eno leto kaplan v
Mariboru, nato pa po duhovniški posvetitvi pa kot kaplan v Pobreţju, nato pa v
Borovnici. Takrat je tudi pričel študirati še medicino, nakar je izstopil iz jezuitskega
reda; leta 1978 v Ljubljani je dokončal še študij medicino.
Najprej se je zaposlil v obratni ambulanti v Litostroju (Šiška), nato pa v Iskrini
ambulanti v Stegnah). Leta 1991 je postal direktor zdravstvenega doma na Vrhniki,
tri leta pozneje pa je dobil koncesijo za zdravnika zasebnika. Aktivno je sodeloval
tudi pri ustanavljanju zdravniške zbornice in bil štiri leta njen generalni sekretar.
V obdobju Bajukove vlade ga je Andrej Bručan, takratni minister za zdravstvo,
imenoval za drţavnega sekretarja za osnovno zdravstvo. Na parlamentarnih volitvah
leta 2000 je bil na listi Janševe SDS izvoljen za poslanca v Drţavnem zboru, dve leti
kasneje pa je postal vodja poslanske skupine SDS. Bil je med pobudniki
referenduma o zakonu o oploditvi z biomedicinsko pomočjo.
V Drţavni zbor Republike Slovenije je bil izvoljen tudi leta 2004, ravno tako na listi
tokrat zmagovite SDS. Na ustanovni seji, 22. oktobra, je bil s skoraj dvotretjinsko
podporo izvoljen za (*zdaj ţe nekdanjega) predsednika Drţavnega zbora.
Vir: Wikipedija

Danes: poslanec, podpredsednik Drţavnega zbora RS iz poslanske skupine SDS

Mag. Marjan Fekonja se je rodil leta 1947 v Mariboru, kjer je tudi diplomiral na višji
pravni šoli. Na Fakulteti za politične vede v Zagrebu je pridobil naziv profesorja
obrambe in zaščite, na isti fakulteti pa je kasneje tudi magistriral s področja splošne
obrambe.

Doslej je bil zaposlen v Metalni Maribor, DEM Maribor, Pokrajinskem štabu Teritorialne
obrambe. Od leta 1990 dalje pa je bil zaposlen na MORS, kjer je opravljal različne
naloge, nazadnje kot svetovalec ministra.

Marjan Fekonja

Kot pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije je v okviru priprav na slovensko
osamosvojitev leta 1990 organiziral in vodil MSNZ Vzhodno-Štajerske pokrajine, leta
1991 pa je bil član koordinacijske skupine, ki je vodila priprave na obrambo in nato
osamosvojitveno vojno. V času sluţbovanja na Ministrstvu za obrambo je prejel številna
priznanja, leta 2005 pa je bil odlikovan s srebrnim častnim znakom svobode Republike
Slovenije.
Vir:
http://www.nekdanjipv.gov.si/20042008/si/kabinet_predsednika_vlade_rs/zivljenjepisi/mag_marjan_fekonja/index.h
tml

-0000198 - 14636

Danes: Predsednik Območnega odbora DeSUS Lenart v Slovenskih goricah

Rešitev!

Osveščeni Prebivalci Slovenije - OPS
Očistimo in Prenovimo Slovenijo

TAKO. POVEDALI SMO VELIKO.
V času priprave posameznih delov prezentacije UDBA smo naleteli tudi na kakšno takšno opazko, češ, kaj se pa mi gremo,
ta seznam je brez zveze, gor so se znašli akademiki…Po mnenju nekaterih akademiki ne bi mogli biti člani UDBE?!? Še
posebno takšni so najbolj nevarni in škodljivi na našo druţbo. Takšni nam npr. še danes oz. so nam še ob letošnjem dnevu
osamosvojitve Slovenije razlagali, kako smo prvič v zgodovini Slovenci prišli do svoje drţave leta 1991…Nezaslišano! In še
kar nadaljujejo s propagando ponarejene zgodovine!
Ljudje, ki so se znašli na seznamu, so najbrţ na kakršenkoli način sodelovali s to zločinsko organizacijo. Morda nekateri
niti niso vedeli, da so bili le orodje v rokah nekoga drugega. Vendar kot pravijo: za nevednost ni opravičila…Veliko je šifer,
ki niso obrazloţene. Vprašanje, zakaj ne, je čisto na mestu. Če bi šlo za nedolţne ljudi, za ljudi, ki niso bili v nikakršni
povezavi z zločinsko organizacijo, se po vsej verjetnosti ne bi niti znašli na seznamu z navedenim dosjejem, pa kakršenkoli
je ţe ta bil. Predstavljamo si, da šifre, ki niso obrazloţene, pomenijo dosjeje oseb, ki so imeli najpomembnejše in
najodgovornejše funkcije, med njimi likvidatorji, mednarodni vohuni, ipd.

S predstavitvijo dosjeja UDBA nikakor ne ţelimo “deliti” ljudi, kakor to dela oblast ţe desetletja, pač pa ţelimo prikazati
realno stanje ţivljenja v Sloveniji nasploh. Potrebno je le soočiti se z resnico in jo tudi sprejeti. Le tako bomo lahko krenili
naprej.
Vsem tistim, ki se obremenjujejo, da ne bi bil kdo po krivici na seznamu, predlagamo, naj se obrnejo na predstavnike
drţave in zahtevajo razjasnitev in razgrnitev dosjejev UDBE v neprirejenih oblikah, kakor tudi naj razloţijo šifre, naj ţe
enkrat končno pridobijo manjkajoče – uničeno gradivo iz Beograda, naj povprašajo, če ne vedo, kaj kakšen podatek
pomeni, ljudi, ki so jih oblikovali in v evidence vnašali podatke, in naj končno tudi zahtevajo odgovornost za vse, ki so
dovolili uničevanje arhivov, še posebej v zaprtem območju Gotenice in Kočevske Reke, ţe po tem, ko je “nova” oblast
prisegla pred slovenskim narodom. Maček Matija je po tem to počel v omenjenem območju.

Julij 2010
Predstavitev pripravili:
Ekipa Gibanja OPS in prijatelji
http://www.gibanje-ops.com

