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 - 2.del

MITJA RIBIČIČ

Partizan, komunist in politik, * 19. maj 1919, Trst.
Rodil se je v Trstu, v druţini mladinskega pisatelja Josipa Ribičiča.
Leta 1941 je vstopil v KPS. Med drugo svetovno vojno je bil član NOVJ in pozneje ob
Ivanu Mačku vodilni član zloglasne OZNE.
Po vojni je postal eden vidnejših politikov v SFRJ. Bil je član izvršnega sveta Slovenije,
poslanec v republiški skupščini (1951-1963), poslanec v zvezni skupščini (1963-1967,
1969), predsednik Zveznega izvršnega sveta (1969-1971) in predsednik Zveze
komunistov Jugoslavije (1982-1983).
24. maja 2005 je Drţavno toţilstvo Republike Slovenije vloţilo obtoţnico proti njemu, ki
ga bremeni sodelovanja v genocidu. Obtoţnica temelji na dokumentih, iz katerih je
razvidno, da je Ribičič podpisal smrtne obsodbe 234 ljudi, ki so bili izvensodno pobiti po
drugi svetovni vojni. Kljub obseţni dokumentaciji in številnim pričevanjem je po nekaj
mesecih sodišče zavrnilo zahtevo toţilstva po uvedbi preiskave »zaradi pomanjkanja
dokazov«.
Njegov sin Ciril Ribičič je bil do izvolitve za sodnika Ustavnega sodišča politik in profesor
ustavnega prava na ljubljanski Pravni fakulteti.
Vir: Wikipedija

“… zagledam ta grozen majhen črn avtomobil, o katerem se šepeta po celi Ljubljani. Iztopijo štirje organi UDBE v usnjenih plaš čih. Stojijo s pištolami v
rokah pod mojim oknom, blokirajo vse moţne izhode. Eden od njih me surovo pokliče:
- Ste vi Stojan Cirk?
- Ja!
- Odprite! Pohitite!
- Počakajte, da se obrijem!
- Takoj pridite dol!
Glej, ne rečejo mi tovariš. Torej je to aretacija, na katero so me nekateri opozorili. Na pol obrit, z brivskim čopičem v roki, odprem vhodna vrata.
- Roke kvišku!
- Nimam zakaj drţati roke k višku in jih ne bom. Nisem jih ne pred Švabi ne pred Lahi...

…nato me odpeljejo v mojo celico...
Nekega popoldneva, meseca avgusta, sem dobil obisk, po katerem sem pobesnel.
Vrata moje celice se odprejo. Naslonim se na zid nasproti vrat. Na pragu stoji majhen moţakar z dvema miličnikom, ki mi pretita z brzostrelkama. Kot
ponavadi se predstavim po francosko:
- Legionnaire Cirk!
Nisem namreč več ne tovariš ne gospod.
- Nesrečneţ!
Z besnim pogledom pljune name.
- In naša pobotnica? Prekleti francoski špijon, izdajaš našo svobodo, ki smo jo tako drago plačali. Takšni ljudje kot ti nimajo nobene pravice ţiveti in
delati v naši socialistični republiki. Obesili te bomo!
- Vi ste se osvobodili s pomočjo zaveznikov! Jaz sem se boril ţe veliko prej kot ti.
- Kje le?
- V Franciji.
- Utihni, svinja! Zate je le še vrv!
Ta moţakar je Mitja Ribičič. Ima se za Višinskega kakor Boris Kraigher za Berija.
Le po kakšnih zakonih me ima pravico psovati? Nisem obsojen. Sicer pa se obsojenih ne psuje, toda z mano si vsakdo upa. Vem, da je Mitja Ribičič
pomočnik notranjega ministra. A mu njegov poloţaj da pravico za psovanje?
Boril se je kot politični komisar. Vemo, kako so se ti ljudje znajo boriti. Čutim globoko zaničevanje proti njihovi vedi: »skrajšani Stalinovi zgodovini
VKP/b«. In sedaj so ti razbojniki prevzeli oblast in zatirajo ljudi brez obrambe v izoliranih celicah-samicah. Ja, zakaj sem sam, zakaj me nihče ne sme
videti?
Ti gospodje, poveljujoči tovariši UDBE, bi morali vedeti, da, kadar obtoţijo, morajo tudi dokazati. Lahko me likvidirajo in pokopljejo kakor garjavega
psa! Toda kdo? Od kdaj lahko tako likvidirajo ljudi in to štiri leta po koncu vojne? Kakor gestapo v Dachau, Auschwitzu…Resnično nikoli ne bi mislil, da
je mogoče kaj takega.”
Leta 1949 je aretiran v Ljubljani in poslan na druţbeno koristno delo za 4 leta (DKD).
(iz knjige g. Stojana Cirka “DEŢELA BREZ PRAVIC”, ki se je v francoski tujski legiji boril proti nacistični in fašistični nadlogi. Bil je odlikovan z redom
legije časti, nagovarjali so ga naj ostane v Franciji, imel bi ves ugled prvoborca in urejeno ţivljenje, a ga je vleklo domov.
Po koncu vojne se je vrnil, tu pa je naletel na brutalno komunistično udbovsko tiranijo. S svojo ţivljenjsko zgodbo je bil moteča priča povojnemu
dogajanju, ki pa ga je lahko popisal in izdal šele leta 1982, ko je ţivel v Franciji.

Rojen: 16.11.1932. Diplomiran politolog.
Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Bil je zaposlen v Ţelezarni Jesenice kot ključavničar, asistent na
vzdrţevanju, vodja oddelka za študij dela in časa in direktor kadrovskega
sektorja.
Bil je republiški sekretar za notranje zadeve , član CK ZKS, v ZK od 1949.
Nekdanji vodja tajne policije UDBA.
Vir in zanimivo branje: http://www.uradni-list.si/1/content?id=85368&smode=shop

TOMAŢ ERTL

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

UVOD

Kratka obrazloţitev k predstavitvi oseb današnjega javnega ţivljenja, ki imajo dosje UDBE:
Vsaka oseba je predstavljena s fotografijo, kratkim ţivljenjepisom, šifro dosejeja UDBE, izrezom iz dosjeja UDBE ter navedbo današnje
pozicije. Podatki so bili najdeni na spletu (fotografije, ţivljenjepisi), nobena fotografija ni avtorska. Viri so navedeni pod ţivljenjepisom
vsake osebe.
Zanimivi so ţivljenjepisi nekaterih oseb – nekateri ne vsebujejo nobenih podatkov o izobrazbi osebe, ampak se začnejo kar s kariero.
Nekateri so napisani od konca proti začetku. Nekateri vsebujejo tudi navedbe o druţinskih članih. Mnogih sploh nismo našli. Teţko smo se
dokopali tudi do marsikaterega rojstnega datuma nekaterih oseb. Nekaj ţivljenjepisov je bolj obseţnih in zato bolj zgoščenih – pustili smo
namreč informacije o vseh pomembnih funkcijah, ki so jih opravljali.
Med navedenimi niso samo politiki, pač pa tudi podjetniki, profesorji, kulturni delavci, politični komentatorji in podobni. Prav ti, ki delujejo
na kulturnem področju, izobraţevalnem področju, so za narod še bolj in dolgoročneje škodljivi od tistih, ki nam kradejo teţko prisluţeni
denar (skozi davke itd.) – oblikujejo javna mnenja, soustvarjajo javna mnenja, ubijajo občutek pripadnosti slovenskemu narodu, vcepljajo
občutek manjvrednosti (t.i. “slovenčki” Vesne Godina in podobnih), učijo ponarejeno zgodovino, itd. skratka ubijajo duha slovenskega
človeka.
Resnica pa je takšna kakršna je.
Potrebno je začeti se zavedati, da ti ljudje pač ne morejo iz svojih utečenih načinov razmišljanja, delovanja in udobnega ţivljenja (za svoja
nemoralna početja pri ustvarjanju kolektivnega strahu, kar je zločinskost bivšega reţima, so namreč uţivali in še danes uţivajo nezaslišane
konkretne privilegije, ki jih prenašajo tudi na svoje potomce – predčasne upokojitve, visoke pokojnine, šolanja v tujini, odskočna deska za
podjetništvo, divje lastninjenje, kupovanje poceni zemljišč doma in v tujini, vikendaštvo, gradnje na nedovoljenih območjih, kadrovanja na
odgovorne funkcije brez ustreznih referenc, pridobitev vrtoglavih kreditov, ki jih nikoli niso vrnili, itd) in so kot takšni popolnoma nevoljni
in nesposobni kakršnihkoli sprememb v dobrobit naroda.
S predstavitvijo ţelimo končno dvigniti meglo, da bi razumeli, zakaj se nam dogaja takšen vsakdan: teptanje človeškega dostojanstva,
kršenje človekovih pravic in svoboščin, moralna, socialna in ekonomska kriza, gospodarski zlom. Zakaj izgubljamo svoje – slovensko –
ozemlje, zakaj se spor s Hrvaško vleče ţe desetletja, zakaj vedno več mladih pada v depresijo in se predaja drogi, zakaj izgubljamo
občutek pripadnosti narodu, na katerega bi lahko bili ponosni, zakaj postajamo apatični do vsega, zakaj imamo toliko samomorov , zakaj
se vsako leto iz Slovenije izseli na tisoče ljudi (tega podatka seveda v javnosti ne izvemo!), zakaj je pravih Slovencev vedno manj, ZAKAJ?
ZAKAJ? ZAKAJ?

Odgovori in Krivci PRED VAMI. Naslednjih 25:

Anton Grizold

Red. prof. dr. Anton Grizold je bil rojen 7. januarja 1956 v Radljah ob Dravi.
Diplomiral in magistriral je iz obramboslovja na Fakulteti za druţbene vede UL
(usposabljal se je tudi v okviru dvosemestrskega specialističnega študijskega
programa na School of Public Affairs na University of Maryland, ZDA). Doktoriral je
leta 1989 na FDV s področij obramboslovja in varnosti v mednarodnih odnosih. Med
leti 1989 in 1994 je bil predstojnik katedre za Obramboslovje na FDV, kasneje pa tudi
prodekan in predstojnik Obramboslovnega raziskovalnega centra Raziskovalnega
inštituta za druţbene vede. Leta 1999 je bil predsednik Strateškega sveta na
Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, med leti 2000 in 2004 pa minister za
obrambo RS. Danes je kot redni profesor na FDV nosilec različnih predmetov na doin podiplomskem študiju, od leta 2007 pa je tudi dekan fakultete. Njegovo temeljno
raziskovanje je usmerjeno na področja nacionalnovarnostnih sistemov, primerjalnih
obrambnih politik, reševanje konfliktov in varnosti v mednarodnih odnosih. Je vodja
številnih raziskovalnih projektov, med najnovejšimi sta Raziskovanje mehanizmov in
instrumentov drţav in mednarodnega sistema za preprečevanje in reševanje
konfliktov (študija primera konflikta 2001 v Makedoniji) ter Globalizacija in varnostna
paradigma v 21.stoletju.
Vir: Spletna stran FDV

-0014000-05883
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke
stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV
- 0000198 - 28652

Danes: redni profesor na FDV v Ljubljani, Katedra za obramboslovje, Obramboslovni raziskovalni center

Matjaţ Hanţek

-0000198-07817

Vodil institucijo Varuha človekovih pravic RS od 21. 2. 2001 do 21. 2. 2007.
Rodil se je 13. avgusta 1949 v Slovenj Gradcu, Slovenija.
1977 Diplomiral iz sociologije na Univerzi v Ljubljani.
1978 - 2001 Zaposlen na Zavodu za druţbeno planiranje, ki se leta 1980 preimenuje v
Urad za makroekonomske analize in razvoj. Kot eden izmed analitikov se strokovno
poglablja v razna področja druţbenega bivanja in delovanja, med drugimi tudi v
problematiko varovanja človekovih pravic kot dela človekovega razvoja.
1998 -2001 - v Uradu za makroekonomske analize in razvoj poleg aktivnega
raziskovanja ureja Poročila o človekovem razvoju.
1978 - 2001 - je avtor številnih strokovnih člankov in publikacij, poleg ţe omenjenega
ureja tudi IB revijo in revijo SRP. Izdal tri pesniške zbirke.
1989 - v neposrednih akcijah na Kosovu se kot aktivni borec za človekove pravice in
kot član Mednarodne federacije za človekove pravice zavzema za upoštevanje
mednarodnih temeljnih aktov o človekovih pravicah. O kršitvah poroča tudi na
zasedanju Zdruţenih narodov o človekovih pravicah v Ţenevi leta 1990.
2001 - 21. februarja v drţavnem zboru s 73 glasovi ZA in tremi glasovi PROTI kot
nepolitični kandidat izvoljen za drugega varuha človekovih pravic z mandatom šestih
let.
2003 - od februarja je bil član Evropskega zdruţenja ombudsmanov (EOI - European
Ombudsman Institute). Novembra tega leta do izteka mandata je prevzel funkcijo
enega izmed štirih Evropskih direktorjev v IOI (Mednarodni inštitut ombudsmanov) in
je bil pooblaščen za Vzhodno in Srednjo Evropo.
Kot Varuh človekovih pravic je od leta 2001 do 2004 objavljal svoja razmišljanja v
kolumni Štirinajstdnevnik v Dnevniku.
Po končanem mandatu leta 2007 ni ponovno kandidiral in se je vrnil na Urad za
makroekonmske analize in razvoj.
Vir: http://www.varuh-rs.si/index.php?id=544

Danes: delo na UMAR-ju

Drago Jančar
-0014062-00000
stevilke dosjejev in hkrati
registracijske stevilke stalnih virov
na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih
sodelavcev SDV

Pisatelj, dramatik in esejist, * 13. april 1948, Maribor, Slovenija.
Drago Jančar je eden najbolj dejavnih sodobnih slovenskih pisateljev.
Drago Jančar je dokončal osnovno šolo in Tehniško šolo za kemijsko stroko v Rušah. Vpisal
se je na mariborsko Višjo pravno šolo, kjer je tudi postal glavni urednik študentskega lista
Katedra. Zaradi »razširjanja sovraţne kulture« so ga leta 1974 zaprli. Nekakšen povod za
obtoţnico je bila prepovedana knjiga V Rogu leţimo pobiti, ki jo je Jančar prinesel iz Avstrije.
Izgubil je sluţbo pri časniku Večer in bil obsojen na zaporno kazen enega leta. Po skrbno
napisani prošnji so ga čez 3 mesece izpustili, a so ga še istega leta poslali na sluţenje
vojaškega roka v Srbijo, kjer je doţivljal poniţevanje nadrejenih. Ko je odsluţil vojaški rok,
se je odločil, da se bo ukvarjal samo še s pisateljevanjem. Ker pa to ni zadoščalo za
mesečno plačo, se je ponovno zaposlil na Večeru, kjer pa je kmalu dal odpoved, ker je
namesto pisanja člankov samo še lektoriral in korigiral. Preselil se je v Ljubljano in se zaposlil
pri Viba filmu. Čez dve leti je to druţbo zapustil zaradi medsebojnih nesoglasij. Sprejel je
delo urednika in tajnika Slovenske matice in od takrat se je njegova pisateljska pot samo še
vzpenjala. Med letoma 1987 in 1991 je bil predsednik Slovenskega centra PEN, v okviru
katerega je tudi veliko pripomogel k slovenski osamosvojitvi (Opomba: Pomagal je pri
izvrševanju reţije perestrojke komunistov).
Dobil je več slovenskih in mednarodnih nagrad, med drugim Prešernovo nagrado za
ţivljenjsko delo (1993), evropsko nagrado za kratko prozo mesta Augsburg (1994),
Herderjevo nagrado za knjiţevnost (2003) in nagrado nagrado Jean Amery za esejistiko
(2007). Je tudi dvakratni dobitnik nagrade kresnik za romana Katarina, pav in jezuit ter
Zvenenje v glavi.
Danes je zaposlen pri Slovenski matici kot urednik in tajnik ter je eden izmed najbolj
plodovitih slovenskih pisateljev. Znan je tudi kot esejist; v svojih esejih se je velikokrat
ukvarajal tudi s problemi politike in civilne druţbe. Skupaj z Vaskom Simonitijem je pripravil
odmevno razstavo in zbornik Temna stran meseca, o značilnostih avtoritarne vladavine v
Jugoslaviji po drugi svetovni vojni.
Vir: Wikipedija

Danes: urednik in tajnik pri Slovenski matici

Opomba: Zaradi nazornega opisa ţivljenjepisa osebe Drago Jančar je
potrebno dodati nekaj besed oz. pojasnilo.
Njegova pot in kariera sta t.r. šolski primer delovanja UDBE. Storil je
“kaznivo” dejanje , sledile so posledice – zapor, izgube sluţbe,
nesoglasja v sluţbi,…Vendar po določenem času jim je uspelo – verjetno
je bil postavljen pred dejstvo ali ne dobi sluţbe nikjer več ali pa sodeluje
z njimi – ob tem so mu ponudili delo urednika in tajnika Slovenske
matice, kasneje je postal tudi predsednik Slovenskega centra PEN.
Njegova pisateljska pot je bila v vzponu. Vsemu temu so sledile tudi
razne nagrade, za katere (je) UDBA zna (znala) poskrbeti. Tako deluje
sistem še danes – vrtoglave denarne nagrade, odpravnine, vikendi, vile,
jahte, zemljišča doma in v tujini,….

Boris A. Novak

-0013588-00000
stevilke dosjejev posebnih
virov (rezidentov) SDV

Pesnik, dramaturg in urednik, 3. december 1953, Beograd, Srbija (takrat tudi SFRJ).
Deluje kot pesnik, dramaturg, urednik, esejist, prevajalec (prevaja bosansko, angleškoameriško in francosko poezijo), predavatelj, literarni teoretik in je tudi eden pomembnejših
sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev. Piše epsko-lirsko poezijo, zlasti kratke pesnitve in
sonetne vence.
Otroštvo je preţivel v Beogradu, kjer je tudi dokončal osnovno šolo. Črka A med imenom in
priimkom je povezana z imenoma obeh staršev; oče je bil Ante Novak, eden izmed prvih
slovenskih partizanov, po poklicu statistik, mati Anica Novak pa je bila novinarka.
Leta1972 maturiral na II. gimnaziji v Ljubljani, zdaj Gimnazija Joţeta Plečnika Ljubljana.
Študiral je primerjalno knjiţevnost in filozofijo, ter doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljubljani,
kjer je zdaj docent za primerjalno verzologijo. Delal je kot dramaturg v SNG Drama v
Ljubljani, bil vrsto let urednik literarne revije za otroke Kurirček, V času politične gonje po
izidu sporne 57. številke pa je opravljal dolţnost urednika Nove revije. V letih 1988-89 se je
študijsko izpopolnjeval v ZDA. S štipendijo IREX je raziskoval sodobno ameriško knjiţevnost in
gledališče na Univerzi Minnesota v Minneapolisu. L. 1991 je na Univerzi Tennessee predaval
kot izredni profesor in nosilec Katedre odličnosti v humanističnih vedah, enega izmed najbolj
prestiţnih ameriških akademskih nazivov. Zdaj je svobodni knjiţevnik in od maja 1991
predsednik slovenskega centra PEN. Organiziral je pomoč za begunce iz nekdanje Jugoslavije
in pisatelje iz obleganega Sarajeva, največjo humanitarno akcijo v zgodovini Slovenskega in
Mednarodnega PEN-a. L. 2002 je bil izvoljen za podpredsednika Mednarodnega PEN-a.
Doktorsko disertacijo Recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji, ki je nastajala
pod mentorstvom prof. dr. Evalda Korena na Oddelku za primerjalno knjiţevnost in literarno
teorijo Filozofske fakultete v Ljubljani, je uspešno zagovarjal l. 1996. Leta 1996 ga je Univerza
v Ljubljani izvolila v naziv docenta za primerjalno knjiţevnost in literarno teorijo, leta 2002 pa
v naziv izrednega profesorja. Od l. 1996 predava na Oddelku za primerjalno knjiţevnost in
literarno teorijo. Je pisec številnih spremnih tekstov h knjigam in mentor mnogim študentom
pri pisanju diplomskega dela.
Vir: Wikipedija

Danes: izredni profesor na FF v Ljubljani

Anton Pavček
-0016745-00000
registracijske stevilke in oznake
nadzorovanih oseb po kategorijah
Opomba: to je delovanje pod
nadzorom.
-0055000-00000
oznaka za bivse (opuscene) redne
sodelavce SDV

Danes: upokojenec, član SAZU

Pesnik, esejist, prevajalec in urednik, * 29. september 1928, Šentjurij pri Mirni Peči.
Prvi razred osnovne šole je obiskoval v Mirni Peči, naslednje leto pa so ga prešolali v
internat k nunam v Ljubljano. Med vojno je dve leti bival v domačem kraju. Rad je
kmetoval pri sorodnikih. V Ljubljani je končal tudi gimnazijo in študij prava.
Poleg svoje pisateljske kariere je Pavček zelo dejaven tudi na drugih področjih.
Nekaj časa je deloval kot urednik na RTV Slovenija, bil med letoma 1963 in 1967
direktor Mladinskega gledališča v Ljubljani, med 1972 in 1990 odgovorni urednik
Cankarjeve zaloţbe, od leta 1979 do 1983 pa je bil tudi predsednik Društva
slovenskih pisateljev.
Leta 1989 je na ljudskem zborovanju prebral 2. majniško deklaracijo ter se zavzel za
slovensko neodvisnost. Leta 1996 ga je Unicef imenoval za enega izmed svojih
ambasadorjev. Od leta 2001 je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Še vedno je pogost gost številnih literarnih večerov, bralnih značk in različnih
srečanj. Pavček je prejel tudi naziv vinski vitez, saj vzgaja vinograd trte refošk.
Leta 1953 je skupaj s Kovičem, Menartom in Zlobcem izdal Pesmi štirih. V slovenski
povojni knjiţevnosti se je uveljavil kot predstavnik intimizma.
Za otroke je napisal več kot 20 del, med katerimi je najuspešnejše delo Juri Muri v
Afriki (1958). Zbirka Majnice in fulaste pesmi (1996) je zasnovana v sodobnem
najstniškem duhu in govoru. Napisal je tudi dve pripovedni deli za otroke: Kaj je
najlepše (1969) in Mokedaj (1976).
Vir: Wikipedija

Tomaţ Perovič
-0016871 – 00000
registracijske stevilke in oznake
nadzorovanih oseb po kategorijah
Opomba: to pomeni delovanje pod
nadzorom.

Ustanovitelj in direktor ter urednik informativnega in športnega programa na POP TV.
Pod njegovim okriljem nastaja najbolj gledan informativni program v drţavi.
Po končanem študiju na Fakulteti za druţbene vede (politolog mednarodne
usmeritve) je svojo novinarsko pot začel na RTV Slovenija. Sprva (1980) kot novinar
poročevalec, pozneje pa kot ustanovitelj in urednik Studia City oz. Studia Ljubljana,
ki je še vedno na programu. V tem času je vodil »talk show« Pro et contra. Pozneje
pa je na RTV Slovenija postal urednik v dnevnoinformativni redakciji.
Podjetju PRO PLUS se je pridruţil ţe s samim začetkom, leta 1995, in skupaj s
sodelavci kot odgovorni urednik ter direktor športnega in informativnega programa
osnoval in postavil na noge dnevnoinformativno oddajo 24UR, ki je ţe leta prava
izbira gledalcev.
Informativni program POP TV je soustvarjal kar deset let. Svojo poklicno pot je dve
leti nadaljeval v časopisni hiši Delo, kot predsednik uprave in se PRO PLUSu ponovno
pridruţil leta 2006. Najprej kot svetovalec za informativne programe, nato pa kot
direktor ter urednik informativnega in športnega programa na POP TV. Pod okriljem
Tomaţa Peroviča tako danes nastaja najbolj gledan informatvni program v drţavi.
Zadnjih 20 let je delal tudi kot visokošolski predavatelj na Fakulteti za druţbene
vede, kot nosilec predmeta TV novinarstvo.
Vir: http://akademija.24ur.com/clanek/predavatelji/tomaz-perovic.html

Na spletu najden podatek: Perovičeva sestra Nataša je tajnikovala pri Janezu
Drnovšku.

Danes: direktor in urednik informativnega in športnega programa na POP TV, visokošolski predavatelj na FDV

Pomočnik direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Samo
Fakin.) Drugih ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.

Martin Toth (levo)
Borut Miklavčič

(desno-predstavljen v 1.delu)

-0000198 - 04268
-0055000 – 00000
oznaka za bivse (opuscene) redne
sodelavce SDV

Danes: pomočnik direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Sama Fakina

Pesnik, pisatelj, publicist, prevajalec, novinar, urednik, nekdanji politik, * 4. julij
1925, Ponikve.
Rodil se je v kmečki druţini kot najmlajši med sedmimi otroki. Osnovno šolo je
obiskoval v vasi Avber, gimnazijo pa v Gorici in Kopru. Iz gimnazije je bil zaradi pisanja
pesmi leta 1941 izključen. Po drugi svetovni vojni je šolanje nadaljeval v Ljubljani,
kjer je tudi doštudiral slavistiko ter nato delal kot novinar. Poznan je tudi kot
prevajalec, zlasti iz italijanščine (Dante Alighieri, Leopardi, Carducci, Montale,
Ungaretti, Quasimodo ...) in srbohrvaščine (Davičo, Popa, Mihalić). Od leta 1985 je
član SAZU. Leta 1990 je postal član predsedstva Republike Slovenije.
Za svoje knjiţevno delo je prejel ţe več nagrad, med drugim Tomšičevo (1956),
Prešernovo (1982), Ţupančičevo (1976) in Veronikino nagrado.
Je dopisni član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti.
Vir: Wikipedija

Ciril Zlobec

-0013100 - 0057
stevilke dosjejev posebnih virov
(rezidentov) SDV

Danes: upokojenec, član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti

Jaša Zlobec

Romanist, knjiţevnik, prevajalec, urednik, publicist, politik, poslanec in diplomat * 21.
januar 1951, Ljubljana.
Ţe kot študent na Filozofski fakulteti v Ljubljani deloval v študentskem gibanju (1969
do 1972) in bil urednik več literarnih revij ( Mlada pota, Tribuna, Problemi), svoje
publicistično delo pa je povezoval z delom v različnih civilnih iniciativah (Odbor za
zaščito človekovih pravic na Kosovu). Leta 1975 diplomiral iz francoskega in
italijanskega jezika na ljubljanski filozofski fakulteti. Po končanem študiju je bil med
leti 1976 do 1979 in 1983 do 1984 svoboden umetnik in nato od 1984 do 1991
urednik pri Cankarjevi zaloţbi. Vmes je bil zaposlen še v uredništvu mladinskega
programa Televizija Slovenije (1979 do 1983) in eno leto tudi direktor Študentskega
kulturnega centra (1979 do 1980). Po letu 1990 se je posvetil političnemu delu, bil
poslanec v parlamentu in veleposlanik.
Leta 1992 je bil izvoljen v 1. drţavni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil
član naslednjih delovnih teles:
- Komisija za narodni skupnosti (do 16. septembra 1993),
- Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih sluţb (do 16. septembra
1993) in
- Odbor za kulturo, šolstvo in šport (do 16. septembra 1993).
16. septembra 1993 mu je prenehal mandat poslanca, saj je postal veleposlanik
Republike Slovenije v Belgiji.
Leta 2000 je bil ponovno izvoljen za poslnca v 3. drţavni zbor Republike Slovenije.
Vir: Wikipedija

-0013576-00000

Danes: zagotovo na udobnem

Darko Štrajn

Rojen je bil 18. septembra 1949 v Titovem Velesu. Na Filozofski fakulteti
v Ljubljani je doktoriral z disertacijo Fichtejanski subjekt (13. marca
1985). l. 1976 se je zaposlil v uredništvu revije Mladina (takrat pri zaloţbi
Mladinska knjiga) kot urednik-novinar. Pozneje je bil na Pedagoškem
inštitutu (takrat še pri Univerzi v Ljubljani) od 15. oktobra 1986 do 15.
aprila 1993 direktor. Zdaj je znanstveni svetnik in je, med drugim, v letih
od 1999 – 2008 vodil raziskovalno programsko skupino za edukacijske
raziskave. Od 20. 2. do 7. 6. 1998 je gostoval na Amsterdamski univerzi,
in sicer na podiplomski šoli za teorijo kulture (ASCA). Odkar dela na
Pedagoškem inštitutu je zelo angaţiran v različnih oblikah mednarodnega
sodelovanja: od raziskovalnih in izobraţevalnih projektov, preko mnogih
udeleţb na mednarodnih kolokvijih, konferencah in seminarjih, do
sodelovanja z mednarodnimi organizacijami, kakršni sta Svet Evrope in
Unesco, zdaj pa deluje tudi kot član Svetovalne skupine za 7.okvirni
raziskovalni program za socio-ekonomske vede in humanistiko pri
Evropski komisiji. Včlanjen je v IAIE (International Association for
Intercultural Education) in SIETAR Europa (The Society for Intercultural
Education, Training and Research).
Vir: http://www.pei.si/Sifranti/PersonalPage.aspx?id=45

-0015301-00000

Danes: znanstveni svetnik na Pedagoškem inštitutu

M. Š. Ravnikar, novinarka, političarka, poslanka in umetnostna zgodovinarka, * 20.
april 1953.
2004-2008 članica stranke Liberalne demokracije Slovenije, je bila leta 2004 izvoljena
v Drţavni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bila članica naslednjih delovnih
teles:
- Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake moţnosti,
- Odbor za kulturo, šolstvo in šport,
- Odbor za delo, druţino, socialne zadeve in invalide,
- Ustavna komisija in
- Odbor za zadeve Evropske unije.

Majda Širca

Kot članica stranke Zares - nove politike, je bila leta 2008 izvoljena tudi v 5. drţavni
zbor Republike Slovenije in je v tem mandatu članica naslednjih delovnih teles:
- 2008-2012 Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake moţnosti (članica)
- Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino (članica)
- Odbor za delo, druţino, socialne zadeve in invalide (članica)
- Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj (članica)
Vir: Wikipedija

-0000198-11287

Danes: ministrica za kulturo RS

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Predsednik Smučarske zveze
Slovenije (v sedlu je ţe 17 let!), ustanovitelj akcije Podarim –
dobim,…
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Stane Valant

-0000198-04385

Danes: predsednik nadzornega sveta NFD d.d., zaposlen kot direktor

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Iz različnih virov smo nabrali
naslednje:
Bil je svetovalec za zunanjo politiko v uradu predsednika drţave Janeza
Drnovška. Njegova ţena Dragoljuba Benčina je bila veleposlanica v
Berlinu.
Bil je drţavni sekretar in direktor Urada za Slovence v zamejstvu in po
svetu, nekdanji drţavni sekretar na MZZ, vodil diplomatsko-konzularno
predstavništvo v Beogradu,…
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Iztok Simoniti

-0000198-22517

Danes: Študij mednarodnih odnosov – predavatelj, izredni profesor na FDV v Ljubljani

T.i. radijska legenda, nekdanji kandidat za ţupana občine Cerklje na
Gorenjskem (leto 2006), znan po oddaji Avtomobilsko prometne minute
(APM), drugih ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Janez Martinčič

-0000198-02518

Danes: novinar

Od leta 1970 na RTV Ljubljana, kjer se je ukvarjal z dekolonizacijo neuvrščenosti in
mednarodnimi gospodarskimi odnosi ter poročal o islamski revoluciji v Iranu - o tem
je pozneje napisal knjigo Iran proti Iranu, za dokumentarec Alijeva revolucija pa je
leta 1980 dobil 2. nagrado na festivalu dokumentarnih filmov v Leipzigu. Od leta
1985 je kot dopisnik TV Slovenija z dveletnim premorom 12 let poročal iz ZDA,
decembra vmes pa postal odgovorni urednik informativnih in izobraţevalnih
programov na TV Slovenija
Vir: http://www.ljudmila.org/media/host/lipuscek.htm

Uroš Lipušček

Dr. politoloških znanosti, je bil več kot desetletje dopisnik RTV Slovenije iz ZDA, kjer
je začel proučevati problematiko odnosa ZDA do balkanskih in srednjeevropskih
drţav pred in v času prve svetovne vojne. Rezultat tega skoraj desetletje trajajočega
raziskovanja je tudi pričujoče delo, ki odkriva nove, doslej še neznane vidike
vpletenosti ZDA v slovensko zgodovino. Lipušček se je kot TV komentator vrsto let
ukvarjal tudi s proučevanjem problematike nerazvitih, posebej z iransko islamsko
revolucijo. Pripravil je več odmevnih TV dokumentarcev na to temo, objavil pa je tudi
knjigi o iranski revoluciji Iran proti Iranu (1982) in o vojni med Iranom in Irakom z
naslovom Spopad na Šat el Arabu (1980).
Vir: http://www.zalozba-sophia.si/avtor.php?avtor=20

-0014000-03684
stevilke dosjejev in hkrati registracijske
stevilke stalnih virov na zvezi
usluzbencev, pripadnikov rezervne
sestave in registriranih sodelavcev SDV

Danes: zunanjepolitični komentator RTV Slovenija, posebni poročevalec, član Slovenske matice

Matevţ Krivic

Rojen 8. novembra 1942. Pravnik, publicist, civilno-druţbeni aktivist. Leta 1961
maturira na klasični gimnaziji v Ljubljani. Leta 1961 se vpiše na pravno fakulteto v
Ljubljani. Po končani prvi stopnji študija za zaposli kot organizacijski sekretar UK
ZKS in študij prava dokončna ob delu leta 1968. Istega leta se kot strokovni
sodelavec zakonodajnopravne komisije zaposli v slovenski skupščini. Jeseni 1970 se
kot asistent zaposli na višji upravni šoli. Ukvarja se s temeljnimi pojmi drţave in
prava ter z druţbenopolitično ureditvijo SFRJ. Kot publicist v javnem prostoru deluje
ves čas profesionalne kariere.
Leta 1973 doseţe naziv predavatelja višje šole, dve leti kasneje pa še naziv
profesorja višje šole
Leta 1982 je z Nado Pagon, Rastkom Močnikom in Bracom Rotarjem pobudnik
peticije proti uvedbi usmerjenega izobraţevanja. Peticijo podpiše okrog 670
uglednih intelektualcev; peticija proti usmerjenemu izobraţevanju bo dolgo veljala
za eno največjih civilnodruţbenih pobud. Kot publicist najpogosteje sodeluje s
Problemi, Novo revijo, Teorijo in prakso, Pavliho in Mladino. Jeseni leta 1982 na
Ziherlovih dnevih predstavi teoretično podstat boja za svobodo tiska.
Leta 1990 postane namestnik člana republiške volilne komisije Lovra Šturma. Krivic
je leta 1991 izvoljen za sodnika Ustavnega sodišča (25.6.1991 – 19.12.1998).
Kot aktivist kot pravni zastopnik pomaga stotinam »izbrisanih« ter prosilcem za azil.
Vir: http://www.slovenskapomlad.si/2?id=11

-0017101-00000
registracijske stevilke in oznake
nadzorovanih oseb po kategorijah
Opomba: Delovanje pod nadzorom.

Danes: Mirovni inštitut, pravni zastopnik Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije

Gospodarstvenik in farmacevt, * 30. september 1934, Šentjernej.
Kovačič je poznan predvsem po dolgoletnem vodenju farmacevtskega
podjetja Krka iz Novega mesta, ki jo je vodil do leta 2004. Njegov
naslednik je Joţe Colarič.
Vir: Wikipedija

Zanimivo branje: http://www.mladina.si/tednik/200418/clanek/nar-kdo_je_kdaj-ursa_matos/

Miloš Kovačič

-0052795-00000

Danes: upokojenec, ki po vsej verjetnosti nima teţav z višino pokojnine

Poslovneţ, * 22. avgust 1963, Ljubljana.
Danes je solastnik in predsednik uprave skupine KD Group in eden najbogatejših
Slovencev.
V mladosti je bil glasbenik, punker, član skupin Lublanski psi in Pankrti.
Vir: Wikipedija

Zanimivo branje: http://www.mladina.si/tednik/200519/clanek/nar-kdo_je_kdaj-ursa_matos/

Matjaţ Gantar
-0014000-04862
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke
stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV

Danes: solastnik skupine KD Group

Pravnik in pedagog.
Vir: Wikipedija

Drugih podatkov nismo našli.

Rudi Kocjančič

-0008481-00000
-0055000-00000
oznaka za bivse (opuscene) redne sodelavce
SDV

Danes: izredni profesor na FU v Ljubljani

Poslanec, trboveljski ţupan * 31. julij 1955, Trbovlje.
Bogdan Barovič je diplomiral iz ekonomije leta 1988 na Poslovni fakulteti v Mariboru.
Slovencem je postal znan kot novinar, do leta 1991 je bil zaposlen na RTV Slovenija,
potem do leta 2000 na Radiu Trbovlje, delal pa je tudi na Kanalu A, POP TV ...
Kot član Slovenske nacionalne stranke je leta 1998 prvič kandidiral za ţupana Trbovelj,
leta 2002 pa je bil za to funkcijo tudi izvoljen. Na parlamentarnih volitvah leta 2000 in
2004 je bil izvoljen v Drţavni zbor Republike Slovenije.
6. januarja 2008 je skupaj s Sašom Pečetom, Barbaro Ţgajner Tavš in Boštjanom
Zagoracem protestno izstopil iz poslanske skupine SNS, a se naslednji dan premislil in
vrnil v poslansko skupino.
Vir: Wikipedija

Bogdan Barovič

-00171916-00201
registracijske stevilke in oznake
nadzorovanih oseb po kategorijah.
Opomba: Delovanje pod nadzorom.

Danes: ţupan občine Trbovlje

31.10.1998 – 30.07.2007 sodnik Ustavnega sodišča RS
Vir: http://www.us-rs.si/sestava/vsi-sodniki/

V 3. vladi RS (od 25. januarja 1993 do 27. februarja 1997) je bil minister
brez resorja - imenovan 23/3-1993.
Drugih ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.

Lojze Janko

-0000198 - 07658

Danes: upokojenec, honorarno dela za oblast (piše zakone)

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Član Foruma21, nekdanji član Slovenske izseljenske matice, član
predsedstva Zveze zdruţenj borcev za vrednote NOB (odgovoren za
informativne in medijske zadeve), nekdanji glavni urednik Dela, nekdanji
Kučanov svetovalec, nekdanji predsednik Akademske športne zveze
Olimpija,…
Fotografije Boţa Kovača nismo našli, na sliki je sin Miha, ki je redni
profesor na Filozofski fakulteti in glavni urednik zaloţbe Mladinska knjiga
zaloţba d.d.
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Boţo Kovač –
na sliki sin Miha
-0055000-00000
oznaka za bivse (opuscene) redne
sodelavce SDV

Danes: član predsedstva Zveze zdruţenj borcev za vrednote NOB

Vinko je svojo profesionalno novinarsko pot začel leta 1988 kot urednik na
Gorenjskem glasu, kasneje kot odgovorni urednik Radia Kranj, nato pa še kot dopisnik
Večera in Republike.
Televizijsko pot je začel prav na Pro Plusu leta 1995 kot dopisnik dnevnoinformativne
oddaje 24UR na POP TV, kasneje kot njen dnevni urednik in zadnja tri leta kot
namestnik direktorja informativnega in športnega programa Pro Plus. Vir:
http://24ur.com/novice/slovenija/novo-vodstvo-informativnega-progama-pop-tv.html?ar=

Poslovno precej uspešnejša od Beštra pa je njegova ţena Marjana Tičar Bešter,
notarka iz Škofje Loke, ki je bila marca letos izvoljena za predsednico Notarske
zbornice Slovenije. Po nekaterih informacijah naj bi se podjetje dveh Beštrov, očeta
Vineta in sina Marcela, s sedeţem v Kranju, ukvarjalo tudi s preprodajo avtomobilov.
Vir: http://www.pozareport.si/?Id=mediji&View=novica&novicaID=8096 (16.04.2008)

Vine Bešter

Nekdanji direktor informativnega programa Pop TV je postal svetovalec lokalne
televizije Vaš kanal iz Novega mesta.
Drugih ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.

-0000198-24535

Danes: svetovalec lokalne TV Vaš kanal iz Novega Mesta

Rojen 22. februarja 1954. Magistrski študij končal leta 1992 na
Fakulteti za organizacijske vede, na temo “Poslovni organizacijsko informacijski sistem gradbenih projektov”. Zaposlen je bil v gradbenem
podjetju SGP Tehnik Škofja Loka, od leta 1981 v SCT, od 1. marca
1999 pa je predsednik uprave DARS. Poklicna pot ga je vodila od
samostojnega raziskovalca organizacije, vodje oddelka razvoja
informatike za gradbene projekte do direktorja za organizacijo in
informatiko ter predsednika uprave. Sodeloval je pri ključnih razvojnih
projektih na organizacijskem, informacijskem in računalniškem
področju, s poudarkom na področju vodenja gradbenih projektov.
Vir: http://24ur.com/novice/slovenija/kdo-so-novi-ministri.html

Janez Boţič

-0000198 - 13068

Danes: na varnem

Nekdanji predsednik uprave DARS, nekdanji minister za promet,
nekdanji član uprave SCT, predsednik športne komisije za starodobna
vozila pri AMZS, …

Urednik Obzornika TV Ljubljana – začetki slovenske TV. Drugih
ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Zanimivo branje:
http://www.rtvslo.si/odprtikop/velika_imena_malega_ekrana/braneprestor/
Fotografije nismo našli.

Bogdan Fajon

-0055000 - 00000
oznaka za bivse (opuscene) redne
sodelavce SDV

Joţe Hudeček

-0053168 - 00000

Danes: upokojenec

Pisatelj, novinar, komentator, urednik in publicist ter alpinist, * 24. februar 1937,
Ljubljana.
Hudeček je šolo obiskoval v Šentjakobu. Kasneje je študiral primerjalno knjiţevnost
in umetnostno zgodovino na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1959 je
začel delati na Televiziji Slovenija, jeseni 1960 pa se je tam tudi redno zaposlil in
tam ostal do upokojitve, leta 2002. Delal je kot novinar komentator in urednik v
uredništvu oddaj o kulturi. Poleg tega je napisal več esejev, novel in romanov.
Med svojo sluţbo je opravil številne intervjuje z znanimi knjiţevniki, od katerih so
najpomembnejši Eugène Ionesco, Jean-Paul Sartre in Ivo Andrić. Napisal je več
romanov in bil dvakrat nominiran za Delovo nagrado kresnik z romanoma Gluhota in
Ulice mojega predmestja.
Poleg umetnosti se je deset let aktivno ukvarjal z alpinizmom in s soplezalcem
Ljubom Juvanom opravil nekaj prvenstvenih vzponov. Med drugim sta preplezala
steber Travnika, severno steno Jalovca, zahodno zajedo v triglavski severni steni.
Od leta 1966 ţivi v zvezi z igralko Mileno Grm, s katero ima dva otroka. Hčerka
Lucija Grm je igralka, sin Jure pa je zaposlen v Mladinski knjigi.
Nagrade
- francosko odlikovanje Vitez reda umetnosti in literature (1976)
- Zlati ekran (1987)
- Ţupančičeva nagrada za literarno delo (1998)
- nagrada za ţivljenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva Društva
novinarjev Slovenije Consortium Veritatis/Bratstvo resnice
- Viktor za ţivljenjsko delo (2006)
Vir: Wikipedija

Rešitev!

Osveščeni Prebivalci Slovenije - OPS
Očistimo in Prenovimo Slovenijo

ZAKON o Odpravi Privilegijev Socializma
Sprejem Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma in 20 letne tranzicije bo omogočilo:

1. DEJANSKI SESTOP VSEH KOMUNISTOV in UDBOVCEV Z OBLASTI in ODSTRANITEV OD
VZVODOV ODLOČANJA
Dobro vemo, da so v prelomnih letih prehoda iz enoumja v demokracijo komunisti (beri udbopartijci) le
govorili o svojem sestopu. Slovenska pomlad se je začela junija 1988. Kdor je po tem datumu še ostal
aktivni član partije in UDBE, je zagotovo vedel, da sprememb ne bo.
Tako so se omenjeni v resnici le prerazporedili, preoblekli in ostali trdno v sedlu. Nadaljujejo svoj uničujoč
pohod in ob tem še neupravičeno bogatijo na račun naroda. Sprejeli bomo zakon, ki jim bo omogočil
resnični sestop z vseh oblastniških poloţajev. To bi morala opozicija narediti ţe leta 1990, pa ni, saj je
opozicija v Sloveniji zgolj "opozicija".
2. ODPRAVO PRETEKLIH KRIVIC.
Šele ko bodo komunisti (udbo-partijci - prvotni oblastniki) zares odšli z oblastniških poloţajev, zlasti pa iz
okvira sodne veje oblasti, je mogoče pričakovati dokončno popravo vseh preteklih krivic. Odprli bomo
arhive (pridobili tiste iz Beograda), izdali mrliške liste in pred neodvisna sodišča postavili storilce
nezastaranih kaznivih dejanj.
Če arhivov ni, bo za to odgovarjal. Najmanj notranji ministri iz časa neposredno pred in takoj po uvedbi
tranzicije. Tako se na civilizacijski način ureja preteklost. Nekakšne kvazi sprave in prepiri okoli napisov na
spomenikih je le farsa za nadaljnje deljenje Slovencev in nabiranje političnih točk.

3. RAZREŠITEV LASTNINSKIH PROBLEMOV.
Denacionalizacija še ni zaključena in na to nas opozarja tudi EU. Kako bi bila, saj o njej odločajo ljudje, ki
so povzročili nacionalizacijo. Treba je vedeti, da si je udbopartijska nomenklatura prisvojila veliko
bogastva, katerega še danes uporablja. Je pa popolnoma jasno, da bomo omogočili vračanje tudi
nezakonito odtujenega premoţenja iz okvira divjih privatizacij.
Tujce pa je nujno opozoriti, da kupujejo ukradeno premoţenje. V gospodarskih druţbah in podjetjih
namreč obstajajo številne priče tega kriminalnega početja zdajšnjih oblastnikov in menedţerjev, ki pa v
sedanjih razmerah zlasti zaradi ohranitve svojega dela (če ga sploh še imajo) o teh stvareh še ne morejo
spregovoriti. Pa bodo! Ustanovili bomo tudi finančno policijo, ki bo preverila izvor premoţenja pri
novodobnih špekulativnih kapitalistih. Naj pojasnijo izvore premoţenja.Tako je tudi v EU. Zakaj kaj takega
ne predlaga katera izmed strank?
4. KADROVSKO PRENOVO DRUŢBE.
Zagotovili bomo, da končno še zlasti v naše gospodarstvo pridejo "pravi ljudje na prava mesta". S tem pa
se bo kadrovska struktura zaposlenih na najpomembnejših in odgovornih mestih lahko bistveno
spremenila. Brţkone ni treba razlagati, da so v preteklosti in še danes glede zasedbe teh mest veljala
merila, ki s strokovnostjo največkrat nimajo nobene zveze.
Celotna drţavna uprava, ki je najmanj enkrat prevelika, je v večini kadrovana po principu politične in
sorodstvene pripadnosti. Korenite spremembe je mogoče pričakovati tudi glede sedanjih političnih strank,
saj se bodo lahko povsem prerazporedile in brez prikritih ideologij (aktivne prisotnosti partijcev)
organizirale v sodobne evropske stranke. Zato je povsem moţno, da se bodo vsi partijci organizirali v
čisto novo stranko. Zakaj pa ne, saj je to njihova drţavljanska pravica, ki jim je ni mogoče vzeti. To je tudi
ustavna pravica tistih, ki jih bodo na volitvah podprli. Navsezadnje pa tako ravnanje vodi k pravi
demokraciji, ki si je brez ustrezne opozicije ni mogoče predstavljati.

5. BISTVENO VIŠJO STROKOVNOST.
Z uvajanjem povsem drugačne politike se bo v kratkem neposredno posvetila tudi misel, da je znanje luč,
ki edina lahko razsvetljuje naše ţivljenje. Na vseh najbolj odgovornih poloţajih se bodo pojavili
strokovnjaki, ki bodo zamenjali ljudi iz časov, ko strokovnost ni imela odločujoče vloge in so prevladali
povsem drugačni interesi. (Ker so še posebej v zadnjem času začeli govoriti o strokovnem kadrovanju tudi
v vladi, so s tem priznali, da so dosedaj kadrovali po zgolj političnih kriterijih. Zakaj bi sicer sedaj izvajali
reformo?)
Po uveljavitvi tega programa se bo pri zasedbi izpraznjenih delovnih mest lahko prioritetno upoštevala
predvsem strokovna izobrazba in dejanske sposobnosti strokovnjakov, ki imajo za seboj izkušnje in
rezultate ter jasne vizije. Pridobili jih bomo z javnimi razpisi in selekcijo pred javnimi komisijami. Tako
bodo imele tudi ţenske popolnoma enake moţnosti in ne bo treba določati nekakšnih ţenskih kvot
(udbopartijska domislica).
Doseţena bo povsem nova sestava nadzornih odborov - nepolitičnih. Pričakovati je mogoče tudi bistvene
strukturne spremembe glede sedanjih lastnikov nekdanjega druţbenega premoţenja. Nedvomno bodo po
odstopu udbopartijcev moţne ustrezne revizije o odtujitvi (kraji) druţbenega premoţenja in normalne
sodne poti (brez partijskih intervencij) pri sankcioniranju glavnih akterjev.
6. RAZPAD OBLASTNIŠKIH LOBIJEV.
Z odhodom mnogih ljudi s sedanjih oblastniških poloţajev, ki so tesno povezani v okviru tako imenovanih
"loţ" in "klanov", bodo vse te zdruţbe (lobiji) avtomatsko razpadli. Morali bi ţe takoj po letu 1990. Ker so
bile o tem napisane tudi ţe knjige, ne pišemo kar na pamet. Vse te tajne povezave , ki jih ne bi mogli v
nobenem primeru povsem razkriti, bodo zagotovo najhitreje razpadli, če se bodo vsi ti ljudje naenkrat
umaknili s svojih sedanjih poloţajev.
Po tem pa naj se kar skrivno dogovarjajo še naprej kolikor jih je volja, saj moči neposrednega odločanja
ne bodo imeli več v svojih rokah. V prihodnjih nekaj letih pa bo takšna (mafijska) praksa le še preteklost,
ki se ne bo nikoli več vrnila.

7. RAZCVET NAŠEGA GOSPODARSTVA.
Zagotovo je mogoče napovedati, da bo prenovljena kadrovska struktura v naših podjetjih dala
gospodarstvu nov zagon.

Prepričani smo, da bodo na dan privrele mnoge zamisli, ki so bile vrsto let potisnjene na stran, ker so
take ideje zavirali stari oblastniki. O tem pričajo mnogi podatki in neposredne izkušnje. To se dogaja v
naših podjetjih in drţavni upravi ţe vsa leta. Bodi tiho, priden in delaj, drugi pa si dovolijo misliti tudi s
tvojo glavo.
Pravi ljudje na pravih mestih bodo nenazadnje zagotovili tudi to, da bodo naša podjetja vendarle začela
dobivati precej višjo ceno in ugled na zahtevnejših trgih, kar bo omogočilo tudi pridobitev tujih vlaganj za
nove naloţbe v izboljšanje in posodobitev tehnologije. Ob tem bomo odpirali nova delovna mesta in hkrati
zmanjšali birokratski aparat za več kot polovico, saj bodo lahko razni odlični strokovnjaki delali tisto, kar
najbolje znajo v gospodarstvu.
V drţavni upravi imamo danes polno strojnih inţenirjev, kemikov, gozdarjev, lesnih inţenirjev, biologov,
skratka ljudi, ki tja ne sodijo. Vse to bo zagotovo povzročilo dobesedni razcvet gospodarstva, ki ga v
zadnjih letih (verjetno povsem zavestno) hromijo tudi skrivni dogovori o vračanju na nezahtevne
balkanske in ruske trge.
8. UVEDBO PRAVE DEMOKRACIJE
Z uvajanjem povsem drugačne politike, kar se je pravzaprav ţe začelo z javno objavo teh zamisli, to pa
se bo še stopnjevalo, bodo ustvarjene tudi razmere za nastajanje prave demokracije. O pravi demokraciji
lahko govorimo šele takrat, ko se odločanje o ključnih stvareh prenese iz zelo ozkih strankarskih krogov
(kuhinj) ali birokratskih "drţavnih" uradov v najvišje drţavno telo, to pa je drţavni zbor.
Seveda bomo kmalu presegli tudi ta način odločanja, saj nove informacijske tehnologije (internet)
omogočajo veliko cenejše in resnično neposredno odločanje.

To bo lahko poslej delalo kar ljudstvo. Neposredna demokracija je bodočnost. Sicer pa je obstoječa
demokracija stara ţe več kot 200 let in se ni kaj bistveno spremenila.
Ljudje na 4 leta odločijo, kdo bo porabljal njihov denar. Ali si predstavljate, da bi npr. Mercedes še vedno
izdeloval le prvi model svojega avtomobila? Tehnologija demokracije se v vseh letih ni bistveno
spremenila. Referendumi, tudi pogostejši, se bodo lahko odvijali zelo poceni in hitro, preko omenjene
moţnosti. Seveda z ustrezno zaščito.
Tako bo zaţivela točka iz ustave, ki govori o tem, da je oblast v rokah ljudstva. Na ta način demokracija
pri nas ne bo le na papirju in v ustih sedanjih oblastnikov, temveč bo dejansko delovala.
9. SLOVENSKI DUHOVNI PREPOROD.
Zdrava pamet, razsvetljenost, znanje, marljivost, poštenje, sposobnost, argumentirana kritičnost,
ljubezen, sočutje, odprtost, spoštovanje, strpnost, skromnost, pokončnost, so le nekatere pozitivne
lastnosti, ki so odlika človeka z duhovno širino.
Takšni ljudje naj pridejo na voditeljska in druga odgovorna mesta. Oni bodo vzgled in po njih se bomo
ravnali ostali sodrţavljani. Vzgledi vlečejo. Oni so luč, ki naj razsvetljujejo pot, po kateri hodi to ljudstvo.
Izberimo jih, ustvarimo moţnosti, da pridejo v ospredje.

Avtor: mag. Janez Šček, univ. dipl. oec, idejni oče Gibanja OPS

Onemogočimo Politikantsko Samoljubje!

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

Bolje 20 let z zamudo kot nikoli
Na Balkanu države, ki niso članice EU, to urejajo tako:
01.09.2009 11:34 Tekst: (sta)
Skopje - Uslužbenci makedonske javne uprave bodo morali do konca septembra dokazati, da niso sodelovali s
komunističnimi tajnimi službami. V Makedoniji se je namreč danes uradno začel lustracijski proces, poročajo
makedonski mediji.
Makedonski uradniki, vključno s predsednikoma države in parlamenta, premierom, ministri in župani, bodo morali do konca
meseca t. i. odboru za preverbo dejstev izročiti pri notarju overjene izjave in dokazati, da niso sodelovali s komunističnimi
tajnimi službami. Odbor bo nato te izjave preveril. V prvi fazi lustracijskega procesa naj bi zajeli več kot 250 ljudi, poroča
makedonska tiskovna agencija Mia.
Zakon o lustraciji so v Makedoniji sprejeli lani, a so parlamentarne stranke za več mesecev zavrle njegovo izvajanje,
poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zakon pokriva obdobje od leta 1944 do leta 1991, ko je Makedonija z razpadom
Jugoslavije stopila na samostojno pot.

V makedonskih arhivih je več kot 36.000 policijskih kartotek iz obdobja po drugi svetovni vojni, ta številka pa ne vključuje
kartotek v zasebnih arhivih in tistih v Beogradu, so na ponedeljkovi novinarski konferenci po poročanju Mie povedali člani
odbora za preverjanje dejstev.
Zakon o lustraciji ne zadeva članov Makedonske akademije znanosti in kulture, vodstva makedonske pravoslavne cerkve,
novinarjev ali profesorjev, razen če bi sami zahtevali drugače, navaja dpa.

Vir: Slovenska tiskovna agencija

PO ODSTRANITVI UDBOVSKO INDOKTRINIRANIH KADROV BO SLOVENIJA STOPILA NA POT POT RESNIČNE,
VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE, USPEHA, GOSPODARSKE UČINKOVITOSTI, BLAGOSTANJA OB
SPOŠTOVANJU TRADICIONALNIH ČLOVEŠKIH VREDNOT IN ZADOVOLJSTVA NJENIH LJUDI.
SREČNO SLOVENIJA!

SE NADALJUJE…

April 2010

Predstavitev pripravili:
Ekipa Gibanja OPS
www.gibanje-ops.org (Opomba 19.04.2010:
stran je trenutno ukinjena – posredovanje UDBE)

