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 - 3.del

IVAN ZIDAR

Rojen: 1938, Bloke
Stanuje: Skojevska 32, Ljubljana
2. SEDANJA FORMALNA FUNKCIJA IN ZAPOSLITEV
Generalni direktor SCT, predsednik nogometnega kluba Olimpija
3. DOSEDANJE FUNKCIJE IN OSTALI PODATKI S TEM V ZVEZI
Dolgoletni generalni direktor SCT
II. PODROČJE DELOVANJA
1.STROKOVNO PODROČJE
Področje gradbeništva, diplomant strojne fakultete
2. PODROČJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Gradbeništvo, obveščevalno delo, nogomet
III. MESTO V HIERARHIJI
1. MESTO V HIERARHIJI LOBIJA
Izvajalec
2. NADREJENI
Stane Dolanc, Janez Zemljarič, Janez Kocjančič
3. SODELAVCI NA PRIBLIŢNO ENAKI RAVNI
Herman Rigelnik, Dušan Šešok, Ivan Marjek, Mermol, Lojze Zupančič,
4. PODREJENI
Matjaţ Maček
5. SORODSTVO
IV. MOTIV SODELOVANJA V MAFIJSKEM LOBIJU
Sodelavec UDBE, Mačkov kader
V. PERSPEKTIVE
1. MOŢNO NAPREDOVANJE V JAVNEM ŢIVLJENJU
Ni moţno zaradi pijančevanja
2. MOŢNO NAPREDOVANJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Ne
VI. PREDNOSTI IN SLABOSTI
1. PREDNOSTI
Prilagodljiv, elastičen, konformističen
2. SLABOSTI
Prekomerno uţivanje alkohola, kompromitiranost iz prejšnjega sistema, robatih navad
VII. DRUGI POMEMBNI PODATKI
Prek njega je Maček izvajal večino svojih projektov na gradbenem področju, je izjemno bogat.
Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

JANEZ ZEMLJARIČ

Rojen: 30.12.1928, Bukovci, Ptuj
Stanuje: Murgle 147, Ljubljana
2. SEDANJA FORMALNA FUNKCIJA IN ZAPOSLITEV
Upokojenec
3. DOSEDANJE FUNKCIJE IN OSTALI PODATKI S TEM V ZVEZI
Visoke policijske, Udbovske in partijske funkcije v prejšnjem reţimu, direktor UKC
II. PODROČJE DELOVANJA
1.STROKOVNO PODROČJE
Finance in trgovina
2. PODROČJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Gospodarstvo, finance, tajne sluţbe
III. MESTO V HIERARHIJI
1. MESTO V HIERARHIJI LOBIJA
Upravitelj dela partijskega kapitala v tujini.
2. NADREJENI
Milan Kučan, Stane Dolanc, Mitja Ribičič
3. SODELAVCI NA PRIBLIŢNO ENAKI RAVNI
Marko Bulc, Miran Potrč, Janez Drnovšek, Peter Rigl, Dušan Šinigoj, Niko Kavčič
4. PODREJENI
Franc Premk, Ivan Zidar, Ivan Erţen, Joţe Brodnik, Pavle Car, Uroš Korţe, Dušan Šešok, Janez Vipotnik
5. SORODSTVO
Ţena Tina Tomlje, predsednica mestne partije v Ljubljani
IV. MOTIV SODELOVANJA V MAFIJSKEM LOBIJU
Osebne koristi, vpletenost v sumljive posle, ideologija
V. PERSPEKTIVE
1. MOŢNO NAPREDOVANJE V JAVNEM ŢIVLJENJU
Ni moţno
2. MOŢNO NAPREDOVANJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Ne
VI. PREDNOSTI IN SLABOSTI
1. PREDNOSTI
Pozna politčno obrt in ima veliko zvez za uveljavljanje poslovnih potez, prebrisan, formalno se je umaknil
iz političnega prizorišča, operativno izjemno sposoben
2. SLABOSTI
človek starih časov, trda roka, ideološko omejen
VII. DRUGI POMEMBNI PODATKI
Vpleten v afero Slovin in v vse ostale, kjer so črpali denar za mafijski lobi. Strateg nekaterih iger na
srečo, ki so lahkovernim Slovencem pobrale veliko denarja.

Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

DANILO TϋRK

Rojen: 1952, Maribor
Stanuje: Praţakova 7, Ljubljana
2. SEDANJA FORMALNA FUNKCIJA IN ZAPOSLITEV
Veleposlanik RS pri OZN v New Yorku
3. DOSEDANJE FUNKCIJE IN OSTALI PODATKI S TEM V ZVEZI
Redni prof. na Pravni fakulteti, član vodstva SZDL, član Bavconovega odbora za
človekove pravice, član univerzitetnega komiteja ZKS Ljubljana
II. PODROČJE DELOVANJA
1. STROKOVNO PODROČJE
Pravna fakulteta, mednarodno pravo in človekove pravice
2. PODROČJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Diplomacija
III. MESTO V HIERARHIJI
1. MESTO V HIERARHIJI LOBIJA
Izvajalec
2. NADREJENI
Milan Kučan, Ljubo Bavcon, Alenka Šelih
3. SODELAVCI NA PRIBLIŢNO ENAKI RAVNI
Ernest Petrič, Anton Bebler, Zvone Dragan
4. PODREJENI
5. SORODSTVO
IV. MOTIV SODELOVANJA V MAFIJSKEM LOBIJU
Kariera, kompromitacija
V. PERSPEKTIVE
1. MOŢNO NAPREDOVANJE V JAVNEM ŢIVLJENJU
Minister
2. MOŢNO NAPREDOVANJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Da
VI. PREDNOSTI IN SLABOSTI
1. PREDNOSTI
Visoko izobraţen
2. SLABOSTI
Neodločenost, nekreativnost
VII. DRUGI POMEMBNI PODATKI
Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

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?

Med raziskovanjem dosjeja UDBA prihajamo do grozljivih zaključkov. Na seznamu najdemo ljudi, za katere si ne bi nikdar predstavljali, da
bi bili na tem seznamu. Veliko je zgodovinarjev. Ţal so postali orodje v rokah lobijev in delajo proti svojemu narodu. Tako so zanikali svoj
izvor in svojo identiteto. Vemo pa, da nekaj “pravih” slovenskih zgodovinarjev, ki so odkrili resnično zgodovino Slovencev, ţivi in dela v
tujini. O njihovem delu in njihovih odkritjih o ponarejanju zgodovinskih dejstev je bilo v domovini zelo malo povedanega ali skoraj nič. S
svojimi deli niso prodrli v trdnjavo šolstva, ki še naprej pere moţgane od osnovne šole naprej z neko Samovo plemensko zvezo in
podobnimi neumnostmi. Nekateri od teh zgodovinarjev so doţiveli tudi poskuse umora, pa so na srečo preţiveli. Sicer s posledicami, a
preţiveli so in delajo naprej. Hvala jim!
Mislimo, da je torej odgovor na vprašanje: ZAKAJ MNOGI ZGODOVINARJI ŢIVIJO V TUJINI? Popolnoma jasen.
Na seznamu so tudi predsedniki društev in podobnih organizacij, npr. Društva avstrijsko – slovenskega prijateljstva, Društva koroških
Slovencev v Ljubljani, itd. Sami t.i. strokovnjaki in navidezni domoljubi, pa vendar vsi vemo, da se našim ljudem po svetu (predvsem
slovenskim zamejcem) godi vedno slabše, naše etnično ozemlje se počasi krči, asimilacija je vedno bolj agresivna. ZAKAJ?

Odgovori in Krivci so PRED VAMI. Naslednjih 25:

Mag. Helena Kamnar, univ. dipl. ek.
(prokuristka, prorektorica za finančno gospodarske zadeve)
Je strokovnjakinja za javne finance. Njeno oţje področje je tudi financiranje javnih
zavodov, kar dokazuje tudi njena knjiga Javni zavodi med drţavo in trgom, kjer je
strnila svoje bogate izkušnje in razkrila svoje poglede na nadaljnji razvoj
zagotavljanja socialnih storitev, njihovo financiranje in upravljanje javnih zavodov.
Njene izkušnje so bogate in raznolike. Svojo delovno pot je začela kot srednješolska
učiteljica ekonomskih predmetov, nadaljevala na področju zdravstvene ekonomike,
socialne politike in metodike drţavnega revidiranja. Več kot deset let je delovala na
področju drţavnega proračuna, kjer je zadnja štiri leta opravljala funkcije drţavne
sekretarke za proračun, javna naročila, javno računovodstvo, evropska sredstva,
drţavne pomoči in financiranje lokalne skupnosti. Delovanje Univerze v Ljubljani
dobro pozna, saj je bila nekaj let tudi članica upravnega odbora UL, pa tudi
Upravnega odbora Univerze v Mariboru.

Helena Kamnar

Vir: http://www.uni-lj.si/medijsko_sredisce/vodstvo_univerze/prorektorica_mag_helena_kamnar.aspx

-0013606 - 00000
številke dosjejev stalnih in obcasnih virov v RKC
(rimokatoliski cerkvi)

Danes: drţavna sekretarka na Ministrstvu za finance, prorektorica na Univerzi v Ljubljani

Politik, poslanec, * 1949.
Pavel Gantar, član Liberalne demokracije Slovenije, je bil leta 2004 izvoljen v Drţavni zbor
Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:
Odbor za okolje in prostor (podpredsednik),
Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje in
Odbor za zadeve Evropske unije.
Leta 2006 je izstopil iz Liberalne demokracije Slovenije in se kasneje pridruţil stranki Zares.
Leta 2008 je bil kot predstavnik stranke Zares izvoljen na mesto predsednika Drţavnega zbora
Republike Slovenije.
Vir: Wikipedija

Pavel Gantar

“Sem Pavel Gantar, rojen leta 1949. Diplomiral in magistriral sem na Fakulteti za sociologijo,
politične vede in novinarstvo. Leta 1989 sem doktoriral na Oddelku za sociologijo Univerze v
Zagrebu. Bil sem ustanovni član Odbora za zaščito človekovih pravic. Od marca 1994 do
junija 2000 sem bil član Vlade RS in minister za okolje in prostor, od januarja 2001 do
decembra 2004 pa minister za informacijsko druţbo.”
Vir: http://www.pavelgantar.si/tag/pavel-gantar/

-0017178 – 00000
registracijske stevilke in oznake nadzorovanih oseb
po kategorijah
-0020000 – 00000
oznaka za sodelavca varnostne sluzbe Oborozenih sil
SFRJ (organa varnosti) JLA ali TO

Danes: predsednik Drţavnega zbora RS

Politik, poslanec in elektrotehnik, * 1961.
Bojan Kontič, član stranke Socialnih demokratov, je bil leta 2004 tretjič
izvoljen v Drţavni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član
naslednjih delovnih teles:
- Komisija za poslovnik (predsednik),
- Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
- Odbor za zdravstvo in
- Ustavna komisija.
Vir: Wikipedija

Bojan Kontič

-0000198 - 20939

“Rodil sem se 23. julija 1961, v Slovenj Gradcu. Ţe od svojega rojstva ţivim v
Velenju. Po končani osnovni šoli sem zaključil poklicno elektro šolo, nato
elektrotehniško in diplomiral na Visoki upravni šoli v Ljubljani. V letih 1983-1991 sem
bil zaposlen v Rudniku lignita Velenje.
Leta 1993 sem bil imenovan za sekretarja Izvršnega sveta Skupščine občine Velenje
in to nalogo sem opravljal vse do uvedbe lokalne samouprave, ko sem postal vodja
Urada ţupana in splošnih zadev. Leta 1996 sem bil prvič izvoljen za poslanca
Drţavnega zbora Republike Slovenije, leta 1998 pa tudi za člana Sveta Mestne občine
Velenje. Od takrat opravljam tudi naloge podţupana z vsemi pooblastili.
Danes sem član več društev (gasilskega, ZŠAM, Rdečega kriţa Slovenije, Zveze
slovenskih častnikov) in predsednik Območnega zdruţenja borcev za vrednote NOB
Velenje. Sem podpredsednik Delavske zveze SD, član predsedstva SD in
podpredsednik OO SD Velenje. Vodim strokovni svet SD za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj.”
Vir: http://www.velenje.si/805

Danes: poslanec v DZ, podţupan Občine Velenje

Novinarka in političarka, * 2. julij 1942, Ljubljana, Slovenija.
Leta 1965 v Ljubljani diplomirala iz prava, leta 1973 pa v Zagrebu magistrirala s
področja mednarodnega javnega in zasebnega prava.
Ţe med študijem je pričela pisati politične komentarje za Radio Ljubljana in nekatere
druge revije. Leta 1977 se je zaposlila pri Delu in bila dopisnica iz Bonna, Rima in na
koncu z Dunaja. Med letoma 1984 in 1986 je bila predsednica častnega razsodišča
Društva novinarjev Slovenije. Leta 1988 je bila med kandidati za predsednika
predsedstva SR Slovenije, vendar je skupščina izbrala Janeza Stanovnika. Leta 2004 je
bila na listi LDS izvoljena za poslanko v Evropskem parlamentu.
Njen moţ Matija je umetnostni zgodovinar.
Vir: Wikipedija

Mojca Drčar Murko

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

Danes: poslanka v Evropskem parlamentu

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Nekdanji minister za trgovino - imenovan 14/5-1992, razrešen 23/9-1992,
nekdanji generalni konzul v Celovcu. Najbrţ pa opravlja še katero pomembno
funkcijo in za svoje delo prejema lepe honorarje.
Bil je prvi predsednik Kluba zgornjesavinjskih študentov (leta 1961) , tedaj študent
Biotehniške fakultete, pozneje zaposlen v Ljubljanskih mlekarnah, Sedaj ţivi v
Ljubljani in uţiva sadove svojega dela.
Vir: http://www.kzss.org/?m=1

Joţe Jeraj

-0015949-00000

Danes: častni predsednik Društva slovensko – avstrijskega prijateljstva

Političarka, poslanka in biologinja, * 2. oktober 1946, Ljubljana.
Leta 1992 je bila izvoljena v 1. drţavni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je
bila članica naslednjih delovnih teles:
- Komisija za lokalno samoupravo (predsednica; od 21. decembra 1994),
- Komisija za lokalno samoupravo (do 21. decembra 1994),
- Komisija za evropske zadeve,
- Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve,
- Komisija za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja druţbene lastnine,
- Komisija za lokalno samoupravo (do 21. decembra 1994),
- Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo in
-Preiskovalna komisija za parlamentarno preiskavo o vpletenosti in odgovornosti
javnih funkcij v zvezi z najdbo oroţja na mariborskem letališču.

Breda Pečan

Članica stranke Socialnih demokratov, je bila leta 2004 drugič izvoljena v Drţavni
zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bila članica naslednjih delovnih teles:
- Komisija po Zakonu o nezdruţljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo (namestnica člana),
- Komisija za narodne skupnosti,
- Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
- Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ (podpredsednica) in
- Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj.
Vir: Wikipedija

Bila je tudi ţupanja Izole ob istočasni funkciji poslanke.
-0000198 - 30600

Danes: poslanka v parlamentu RS

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Upokojeni redni profesor na FNT v Ljubljani, univ. dipl.fiz.
Zasedal je pomembne funkcije: bil je predsednik Republiškega komiteja
za vzgojo in izobraţevanje ter telesno kulturo (16. maj 1990 – 14. maj
1992), naj bi bil odličen poznavalec zgodovine in sedanjosti – na osnovi
česa, ne vemo, bil je minister za šolstvo, bil je predsednik Slovenskih
katoliških izobraţencev, bil je sekretar za Slovence po svetu,…Podatkov o
tem, katere funkcije še vedno opravlja (razen predsedovanja Društvu
slovensko – avstrijskega prijateljstva), nismo našli.

Peter Vencelj

-0000198 - 17392

Danes: predsednik Društva slovensko – avstrijskega prijateljstva

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Vodja pogajalske skupine SVIZ (Največji “neodvisni” sindikat v javnem sektorju s
40.000 članicami in člani!), profesor zgodovine in strokovni svetnik.
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Janez Stergar

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

Danes: zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja RS kot strokovni svetnik, predsednik Kluba koroških
Slovencev v Ljubljani

Častnik in policist, * 1964, Črna na Koroškem.
Leta 1988 je diplomiral na Vojaški akademiji v Beogradu, nato pa je pričel delati v
Republiškem sekretariatu za notranje zadeve.
Na ministrstvu je opravljal naslednje dolţnosti: pomočnik direktorja Operativnokomunikacijskega centra, poslovni sekretar za javno varnost, šef kabineta notranjega
ministra, direktor Policijske akademije in generalni direktor policije (16. junij 2000 14. januar 2003).
Od 1. junija 2004 je zaposlen na Mobitelu.
Nekdanji vodja volilnega štaba Lojzeta Peterleta.
Vir: Wikipedija

Marko Pogorevc

-0016413-00472
registracijske stevilke in oznake
nadzorovanih oseb po kategorijah
Opomba: delovanje pod nadzorom.

Danes: pomočnik direktorja Mobitela, odgovoren za varnostne zadeve

Marko Pogačnik

-0010410-00000

Danes: kipar

Marko Pogačnik se je rodil 11. avgusta 1944 v Kranju materi Mari, gospodinji, in očetu
Albinu, tiskarskemu mojstru in numizmatiku. V dijaških letih je v Kranju skupaj z Iztokom
Geistrom in Marjanom Cigličem pripravil šolsko glasilo Plamenica. Objavljene pesmi in risbe
so sproţile hudo reakcijo takratnih lokalnih oblasti v Kranju. Iz sodelovanja treh prijateljev se
je leta 1966 razvila konceptualistična skupina OHO (1965 - 1971). Študiral je na Akademiji
za likovno umetnost v Ljubljani (1963 - 1967).
Od leta 1968 naprej je svobodni umetnik. Leta 1971 je začel s prijatelji umetnost povezovati
z ţivljenjem (landart) in ustanovil komuno v Šempasu v Vipavski dolini, potem ko je v Novi
Gorici sodeloval kot oblikovalec stavbe sedanjega casinoja Perla.
Z razstavno dejavnostjo je začel ţe zelo zgodaj, saj je imel prvo razstavo ţe leta 1965 v
Prešernovi hiši v Kranju. Zelo veliko je tudi razstavljal zunaj svoje matične drţave: v Parizu, v
Münchnu, v New Yorku, v Firencah in drugod. Izdelal je številne prostorske načrte na reki
Savi in Kokri. Leta 1971 se je skupaj z druţino preselil v Šempas v Vipavski dolini, kjer še
zdaj ţivi. V letih 1978 - 1985 je gradil »mreţo krajinskih skulptur po Vipavski in Soški dolini«:
Vrtovin, Šempas, Cesta, Visoko, Duplje, Vitovlje, Gabrje, Vipavski Kriţ, Bovec, Vogrsko,
Podnanos, Zatolmin, Osek, Podkraj. Izdelal je tudi številne skulpture za različne stavbe ter
likovne opreme.
Z ţeno Mariko in hčerami Ajro, Nike in Ano je razvil novo umetniško prakso
imenovano »litopunktura«, v kateri postavlja kamnite stebre na izbrane točke v zaključeni
pokrajini. Nekaj litopunkturnih del: na obeh straneh meje med Severno Irsko in Republiko
Irsko; litopunktura mest: Beljak, Jesenice, Celovec, Aachen, Radgona; litopunktura na obeh
straneh meje na Koroškem (Podjuna) itd. Leta 1991 je za pregledno razstavo v Moderni
galeriji v Ljubljani prejel nagrado Prešernovega sklada.
Je avtor knjig: Ljubljanski trikotnik, Elementarna bitja, Ko se boginja vrne, Zdravljenje
zemlje, zdravljenje sebe, Peti evangelij: moč zemlje in Kristusova navzočnost.
Je oblikovalec grba Republike Slovenije.
Vir: Wikipedija

Geograf in pedagog, * 1950.
Predava na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Član mednarodne geografske komisije za varstvo okolja, član mednarodne komisije
humanih ekologov, predsednik nadzornega odbora sklada za razvoj podeţelja RS.
Kot predsednik Zelenih Slovenije in del koalicije Demos je igral pomembno vlogo v
osamosvojitvenem procesu. Med letoma 1990 in 1992 pa je bil tudi član predsedstva
Slovenije.
Vir: Wikipedija, http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/geo/osebje/osebje/dusan_plut.html, http://www.katedraon.net/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=77

Dušan Plut

-0014000 – 04292
stevilke dosjejev in hkrati registracijske
stevilke stalnih virov na zvezi
usluzbencev, pripadnikov rezervne
sestave in registriranih sodelavcev SDV

Danes: predavatelj na FF v Ljubljani

Kajetan Kovič

-0000198-06488

Pesnik, pisatelj, knjiţevni kritik, esejist, urednik, novinar in prevajalec, * 21. oktobra 1931 v
Mariboru.
S svojimi številnimi deli za odrasle in otroke velja za eno najboljših, osrednjih osebnosti v
slovenskem literarnem prostoru. Uvrščamo ga v obdobje sodobne slovenske knjiţevnosti po
drugi svetovni vojni.
Rodil se je v Mariboru, v učiteljski druţini. Otroška leta je preţivljal v Poljčanah, kjer je končal
prve tri razrede osnovne šole. V četrtem razredu pa se je druţina zaradi vojne preselila v Hrastje
Mota blizu Gornje Radgone. Tam je spoznal kmečko ţivljenje in tegobe vojnega časa, hkrati pa
se mu je pokrajina ob Muri močno vtisnila v spomin. Številne njegove pesmi oţivljajo prav
podobe narave ob Muri. V tem času je obiskoval šolo v Vučji vasi, Gornji Radgoni ter Mariboru.
Po vojni se je s starši preselil v Slatino Radenci in nadaljeval s šolanjem v Mariboru. Obiskoval je
klasično gimnazijo v Mariboru, kjer je leta 1950 maturiral. Nato se je vpisal na študij primerjalne
knjiţevnosti na ljubljanski Filozofski fakulteti. Diplomiral je leta 1956.
Med letoma 1961 in 1962 se je kot štipendist Prešernovega sklada študijsko zadrţeval v Parizu.
Leta 1966 se je udeleţil seminarja češkega jezika in knjiţevnosti na univerzi v Pragi. V času
študija je sodeloval pri literarni reviji Beseda in nastopal na literarnih večerih. Toda ker se s
pisateljevanjem ni mogel preţivljati, se je po končanem študiju zaposlil kot novinar pri
Ljubljanskem dnevniku in Ljudski pravici. Po odsluţenem vojaškem roku v Valjevu in Kraljevu v
Srbiji pa je leta 1958 postal urednik za leposlovje pri Drţavni zaloţbi Slovenije, kjer je od leta
1985 delal kot glavni urednik vse do upokojitve leta 1992. 30. maja 1991 je postal izredni, 6.
junija 1995 pa redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 1996 pa je postal tudi
tajnik razreda za umetnost. Je član Društva slovenskih pisateljev in izredni član Društva
madţarskih pisateljev. Do sedaj se je udeleţil številnih pisateljskih srečanj v različnih evropskih
drţavah (Nizozemska, Avstrija, Francija,…). Je dobitnik mnogih domačih in tujih literarnih
nagrad.
Vir: Wikipedija

Danes: upokojenec

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Rojen 30.10.1952. Iz različnih
virov smo nabrali naslednje:
Vodil je Gospodarsko zbornico Slovenije 14 let, nato pa na pobudo
upravnega odbora odstopil.
Pribliţno leto dni pa je na čelu gledališča v Novi Gorici.
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Joţko Čuk

-0060000 – 08127
oznaka za usluzbenca SDV in pripadnika rezervne sestave SDV

Danes: direktor gledališča v Novi Gorici

Pedagog, pesnik, pisatelj, esejist, prevajalec in politik, * 23. november
1942, Ljubljana.
Capuder je leta 1967 diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od leta
1973 pa na tej ustanovi tudi predava. S tezo Andre Breton med
moţnostjo in nujo je doktoriral leta 1980. Med leti 1990 do 1992 je bil
minister za kulturo. Leta 1993 pa je nastopil sluţbo veleposlanika v
Franciji, ki jo je opravljal do 1997 in nato še v letu 1999.
Vir: Wikipedija

Andrej Capuder

-0015248 - 00000

Danes: predavatelj na FF v Ljubljani

Filozofinja, sociologinja in publicistka, * 25. januar 1941, Beograd.
Ţena filozofa T. Hribarja je v mladosti ţivela v Ţireh in obiskovala gimnazijo v Škofji
Loki, 1965 diplomirala je iz filozofije in sociologije na ljubljanski filozofski fakulteti ter
1997 doktorirala na FDV v Ljubljani. Leta 1965 se je zaposlila na Inštitutu za
sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani, nato od 1991 na FDV, leta 1990 je bila
izvoljena v Skupščino RS. Kot vodilna članica Slovenske demokratične zveze in
koalicije Demos je imela pomembno vlogo pri osamosvojitvenih prizadevanjih
Slovenije; leta 1992 je z nasprotovanjem radikalno protikomunistični in desničarski
usmeritvi stranke in koalicije prispevala k njenemu razpadu. Od leta 1993 deluje kot
publicistka.
Vir: Wikipedija

Spomenka Hribar

-0017138-00000
registracijske stevilke in oznake
nadzorovanih oseb po kategorijah
Opomba: Delovanje pod nadzorom.

Danes: publicistka

Univ. dipl. politologinja, rojena 27. decembra 1958 v Ljubljani, kjer je obiskovala
osnovno in srednjo šolo. Z odliko je maturirala na VII. Gimnaziji Vič in po
končanem študiju v letu 1985 diplomirala na takratni Fakulteti za sociologijo,
politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani – smer politologija. V času študija
se je aktivno ukvarjala z mladinsko problematiko, en mandat vodila takratno
mladinsko organizacijo (ZSMS) občine Vič in v letih 1978-86 dva mandata opravljala
funkcijo delegatke druţbeno-političnega zbora občinske skupščine.

Nataša Kovač

Vrsto let je bila mednarodna sekretarka Socialnih demokratov in v tem času
vzpostavila izvrstne stike stranke predvsem v evropskem prostoru, kar je bilo
posebej pomembno v času prizadevanj Slovenije za vključitev v evropske povezave.
V zadnjih letih je ob tem kot sekretarka organov stranke med drugim opravljala delo
vodje volilnega štaba predsedniškega kandidata Leva Krefta, sekretarke sveta
predsednika stranke Boruta Pahorja in koordinatorke za usklajevanje v Partnerstvu
za razvoj kot oblike sodelovanja vlade z opozicijo v prejšnjem mandatu.
Vir: http://www.kpv.gov.si/si/kabinet_predsednika_vlade_rs/zivljenjepisi/natasa_kovac_drzavna_sekretarka/

-0000198-28746

Danes: drţavna sekretarka v kabinetu predsednika vlade RS

Joţef Školč

Politik, poslanec in politolog, * 19. avgust 1960, Breginj.
V svoji politični karieri je zasedal več pomembnih funkcij, bil je predsednik stranke
ZSMS, ki se je pozneje preimenovala v ZSMS-Liberalna stranka in nenazadnje na 14.
kongresu stranke, 10. novembra 1990, v LDS (Liberalno demokratično stranko). Na
mestu predsednika ga je leta 1992 zamenjal Janez Drnovšek.
Leta 1992 je bil izvoljen v 1. drţavni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil
predsednik Drţavnega zbora Republike Slovenije (od 17. septembra 1994) in član
naslednjih delovnih teles:
- Komisija za poslovnik (do 6. oktobra 1994),
- Komisija za ţensko politiko (do 6. oktobra 1994) in
- Odbor za mednarodne odnose (do 6. oktobra 1994).
Od 27. februarja 1997 do 7. junija 2000 je bil minister za kulturo Republike Slovenije.
Član stranke Liberalne demokracije Slovenije, je bil leta 2004 izvoljen v Drţavni zbor
Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:
- Komisija za narodni skupnosti,
- Odbor za zunanjo politiko,
- Odbor za kulturo, šolstvo in šport in
- Mandatno-volilna komisija.
22. novembra 2008 je postal drţavni sekretar Republike Slovenije v sestavi 9. vlade
Republike Slovenije.
Vir: Wikipedija

Lastnik vikenda v Trenti, v bliţini izvira Soče.
-0000198 - 22484

Danes: v kabinetu predsednika vlade zadolţen za stike z nevladnimi organizacijami

Fizik, * 16. marec 1943, Ljubljana.
Leta 1967 diplomiral iz fizike na ljubljanski FNT in 1972 doktoriral iz
fizikalne kemije. Dve leti se je strokovno izpolnjeval v tujini. Med leti
1966-1973 je bil zaposlen na Institutu Joţef Stefan, od 1974 dalje pa na
Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Leta 1988 je bil izvoljen za rednega
profesorja na ljubljanski FKKT. Kot gostujoči profesor je predaval na
univerzah v ZDA, Belgiji, Nemčiji in Španiji. Med leti 1998-2001 je bil
predsednik nacionalnega znanstvenoraziskovalnega sveta Republike
Slovenije.
V 8. vladi Republike Slovenije je bil minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo.

Jure Zupan

Vir: Wikipedija
FNT – Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo
FKKT – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

-0013100-01520
stevilke dosjejev posebnih virov (rezidentov) SDV

Danes: zaposlen na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani

Dr. Dušan Mramor je redni profesor in dekan Ekonomske fakultete v
Ljubljani. V letih 2001 in 2002 je bil član vladnega strateškega sveta za
gospodarski razvoj, od decembra 2002 do decembra 2004 pa finančni
minister v vladi Antona Ropa.
Vir: http://www.mladina.si/tednik/200825/dr__dusan_mramor__ekonomist

Dušan Mramor

-0004300-00000

Danes: redni profesor in dekan na EF v Ljubljani

Tea Petrin

Dr. Tea Petrin se je rodila 4. aprila 1944 v Celju. Leta l969 je diplomirala na Ekonomski
fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij je končala leta 1971 na Luisiana State
University v New Orleansu, ZDA, in pridobila naziv magistre ekonomskih znanosti.
Leta 1981 je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala iz ekonomskih
znanosti. Dr. Tea Petrin je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v
Ljubljani. V času od leta 1989 do leta 1991 je vodila Center za izobraţevanje in
svetovanje Ekonomske fakultete v Ljubljani, bila je ustanoviteljica in vodja
podiplomskega študija in podjetništva (1991) in vodja Raziskovalnega centra
Ekonomske fakultete v Ljubljani (1991-1992). Kot gostujoča profesorica je predavala
na University of Massachusetts, ZDA, (1988-1989, 1993-1994), ter na University of
California v Berkeleyu (1992). Kot strokovnjakinja ekonomskih znanosti je bila zunanja
svetovalka Komiteja za drobno gospodarstvo Republike Slovenije (1987-1990),
svetovalka Vlade Republike Slovenije (1992-1993), svetovala je Regionalnemu uradu
za Evropo FAO UN za razvijanje ruralnih razvojnih programov in programov
podjetniškega usposabljanja (1991-1994). Sodelovala je s Svetovno banko za obnovo
in razvoj pri oceni finančnega potenciala novega podjetništva v Sloveniji (1994) in pri
pripravi predloga za ustanovitev Agencije za prestrukturiranje in razvoj Republike
Slovenije ter Razvojnega fonda Republike Slovenije (1990-1991). Vodila je več kot 30
raziskovalnih projektov s področja blagovnega prometa, strukture trga,
konkurenčnosti, malih in srednjih podjetij ter podjetništva, prestrukturiranja podjetij in
ekonomske politike za spodbujanje prestrukturiranih podjetij, mednarodne
konkurenčnosti in podjetništva.
Vir: http://www.clinton1999.gov.si/slo/cl01_213.html

-0000198 - 31073

Opomba: datum rojstva je spremenjen? V podatkih na svetovnem spletu se pojavljata dva
različna datuma rojstva – 4.april 1944 in 9.julij 1944. Ujema se zaključek in vrsta študija –
1969 na Ekonomski fakulteti. Sklepamo, da gre za eno osebo in napake v različnih virih.

Danes: redna profesorica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

Marko Pavliha

-0000198 - 20443

Politik, poslanec, pravnik, redni profesor prava in publicist, * 15. december 1962, Ljubljana.
Mednarodno priznan pravni strokovnjak, v obdobju 2004-2008 pa tudi viden slovenski
politik. Študiral je v Ljubljani, Splitu in Montrealu, vrsto let je delal v gospodarstvu (Splošna
plovba, Kompas, Pozavarovalnica Sava in Jedrski pool GIZ), potem pa se je zaposlil na
Univerzi v Ljubljani, kjer je bil vrsto let (in je zopet) predstojnik katedre za pomorsko in
prometno pravo na Fakulteti za pomorstvo in promet in tudi prodekan, dokler ni bil leta 2004
izvoljen v slovensko vlado kot minister za promet, kasneje pa kot poslanec in podpredsednik
drţavnega zbora. Prof. Pavliha se je po končanem poslanskem mandatu vrmil v akademski
svet, kjer predava na fakulteti za pomorstvo in promet, pravni fakulteti in ekonomski
fakulteti ljubljanske univerze ter na Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na Malti,
gostoval pa je tudi na prestiţnih univerzah v Belgiji, Avstraliji in na Malti. Je član številnih
domačih in mednarodnih organov ter strokovnih zdruţenj, je eden od ustanovitvenih članov
in predsednik Društva za pomorsko pravo Slovenije, v obdobju 2003-2004 je bil generalni
sekretar Mednarodnega pomorskega odbora (CMI), je avtor in soavtor 20 knjig in več kot
500 člankov, za svoje delo pa je prijel vrsto priznanj, med katerimi je še posebej pomembna
nagrada “Pravnik leta 2001”, ki mu jo je podelila Zveza društev pravnikov Slovenije, šestkrat
pa je bil v okviru akcije Ius Software izbran med deset najvplivnejših slovenskih pravnikov.
Marca 2007 je skupaj s še tremi člani izstopil iz LDS in prestopil v poslansko skupino
Socialnih demokratov. V mandatu 2004-2008 je bil med drugim podpredsednik Drţavnega
zbora Republike Slovenije, predsednik dveh skupin prijateljstva (s Kanado in Malto), vodja
slovenske delegacije v Evro-sredozemski parlamentarni skupščini in član naslednjih delovnih
teles:
- Odbor za promet,
- Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Drţavnega zbora Republike Slovenije
- Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje,
- Ustavna komisija in
- Kolegij predsednika Drţavnega zbora Republike Slovenije.
Vir: Wikipedija

Danes: redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, predstojnik kateder za pomorsko in prometno pravo na
Fakulteti za pomorstvo in promet, predsednik Društva za pomorsko pravo Slovenije

Novinar in urednik ter voditelj na Televiziji Slovenija. Na nacionalni
radioteleviziji dela vse od končanega študija na FSPN, danes FDV,
njegova specialnost je zgodovina. Pred leti je na katedri za zgodovino na
Filozofski fakulteti v Ljubljani vpisal in uspešno končal tudi magistrski
študij, in sicer s temo Edvard Kocbek kot politik.
Vir: http://modrijan.netgen.biz/slv/Knjizni-program/Knjizni-program/Avtorji/A-C/Ambrozic-ml.Lado

Lado Ambroţič ml.

-0013100 - 01073
stevilke dosjejev posebnih virov
(rezidentov) SDV

Danes: še vedno urednik in voditelj na TV Slovenija

Rešitev!

Osveščeni Prebivalci Slovenije - OPS
Očistimo in Prenovimo Slovenijo

NASTANEK SEDANJEGA OBROBJA oz. ZAKAJ JE V SLOVENIJI VSE VEČ OBUBOŢANIH
Iz zgodovine je poznano, da se je pred več kot sto leti po odkritju novih ozemelj na njih pojavila bela
civilizacija s svojimi pravili in je s časoma povsem spremenila njihovo podobo. Za prvotne (avtohtone)
prebivalce je njihov prihod omogočil samo nekatere prednosti in neposredne koristi, osvajalcem teh
ozemelj pa je tudi dolgoročno zagotovil velikanske gmotne koristi.
Takšna osvajanja so povzročila tudi pojav popolnoma novega druţbenega pojava – nastajanje tako
imenovanega obrobja, katerega so po prihodu belcev več ali manj začeli predstavljati prvotni prebivalci.
Čeprav bi morali biti zaradi svoje večine v samem središču dogajanja, so se morali umakniti veliko bolj
agresivni beli manjšini.
Najbolj razvpit je primer ameriških indijancev, avstralskih aboriginov, juţnoafriških črncev in nenazadnje
tudi novozelandskih Maorov. Posledice tega osvajanj, ki je ponekod celo iztrebilo nekatere avtohtone
prebivalce, so dobro poznane in jih ni treba dodatno razlagati. Prvotni prebivalci so bili večinoma
izrabljeni zgolj kot poceni delovna sila, bili so brez temeljnih človekovih pravic in svoboščin, zaradi takega
izkoriščanja pa so zapadli v revščino, v kateri so še danes.
Nekaj zelo podobnega se je pred več kot šestdesetimi leti začelo dogajati tudi pri nas, ko so se v okviru
tedanjega večinskega delavskega in kmečkega razreda pojavili nekateri posamezniki s partijskimi idejami
(po sovjetskem zgledu). Ta partijska elita je nato izkoristila svetovni spopad z nacistično nadlogo in s
prevaro narodnoosvobodilnega boja zanetila krvavo boljševistično revolucijo, po zmagi zavezniških sil in
odhodu okupatorja pa se je povzpela na oblast.
To ji je uspelo s pomočjo represije po sovjetskem vzoru in z razširjanjem zlaganih idej o socializmu in
socialni enakosti, kar pa sploh ni bilo res. Ţe takrat so bile namreč opazne velike razlike, saj so si udobno
in brezskrbno ţivljenje lahko privoščili le izbranci v tej partijski eliti, o čemer pa se ni smelo niti
premišljevati, kaj šele govoriti. Hkrati so namreč razvijali tudi zelo močan represivni aparat v okviru
njihove tajne politične policije UDBE, ki je dolga desetletja ustrahovala večino ljudi in vzdrţevala popolno
enoumje.

Po sporu s tedanjimi sovjetskimi somišljeniki so začeli slovenski partijci izumljati popolnoma nov v celoti
izmišljen druţbenopolitični sistem, ki so ga poimenovali »socialistično samoupravljanje«. Vendar velike
razlike med prejšnjim po sovjetskem zgledu sploh ni bilo, saj je bil v svojem bistvu prav tako totalitaren
politični reţim, ki si je »človeški obraz« le naslikal.
Z njegovo pomočjo pa je partijska elita skupaj z njihovimi potomci in sorodniki zavzela vsa pomembnejša
mesta v slovenski druţbi.
Takratni večinski delavski in kmečki razred, zaradi katerega in v korist katerega naj bi se tak »socializem«
dogajal, pa je medtem počasi tonil v obrobje – z vsemi značilnostmi prej omenjenih avtohtonih
prebivalcev, kjer se brez večjih razlik večinoma nahaja še danes.
Morda bo kdo nasprotoval takšni primerjavi, vendar argumentov za njeno ovrţbo gotovo ne bo našel, ker
jih preprosto ni. Vse to se je dogajalo, se še dogaja, in kot vse kaţe naj bi se še naprej dogajalo isto, saj
je omenjena partijska elita oz. njeni nasledniki še vedno trdno v sedlu.
Razen nekaterih navideznih olepšav in prerazporeditev se namreč pri nas ni veliko spremenilo. Brţkone
velja tudi na tem mestu poudariti, da se je zgodilo predvsem to, da so nekateri ţe od nekdaj revni postali
še bolj revni in so se jim mnogi morali tudi pridruţiti, medtem ko so vsi ţe od nekdaj bogati še bolj
obogateli.
mag Janez Šček, univ.dipl oec.

Kdo je v Sloveniji problem, razumejo celo otroci v vrtcih!
BASEN O MRAVLJAH
»Nekoč ţe pred davnimi leti je bilo lepo mravljišče, v katerem so ţivele pridne in marljive mravlje.
Večinoma so bile črne barve, nekatere pa malo bolj rjavkaste, vendar so bile kljub temu zelo srečne, ker
so bile miroljubne in zelo delavne in so spoštovale druga drugo. Po tem pa so se od nekod vzele rdeče
mravlje, ki so bile zelo vsiljive in napadalne, delati pa niso znale nič. Rekle so, da so ruske, da so one
med seboj tovarišice in da so prišle nadzirat to mravljišče, več pa niso hotele povedati.
Od takrat se je v mravljišču vse spremenilo. Črne in rjavkaste mravlje so morale samo delati in biti tiho,
rdeče pa so samo veliko govorile in niso delale nič. Tako se je mravljišče razdelilo na mravlje delavke in
tovarišice mravlje nadzornice. Delavke niso smele več iz mravljišča, tovarišice nadzornice pa so stalno
nekam hodile. Tudi stanovale so čisto drugje, saj so si izbrale najboljše dele mravljišča, da so laţje
nadzirale. Rdeče mravlje so imele tudi svojo glavno tovarišico mravlj(ic)o,ki je nadzirala tudi njih in je
imela toliko za povedati, da je na glas brala po cele ure. Tisto kar je brala pa nobena od mravelj ni
razumela. Gotovo tudi sama ni razumela, saj je vsak dan brala eno in isto. Nadzornice pa so jo vseeno
imele zelo rade in so se ves čas z njo nekaj na skrivaj dogovarjale, nato pa so se tudi dogovorile.
Nekega dne je glavna rdeča mravlj(ic)a vsemu mravljišču povedala, da se ne gredo več, da nič več ne bo
tako, kot je bilo, da rdeče mravlje ne bodo več nadzirale, in da ne bodo več rdeče, ampak modre. Črne in
rjavkaste mravlje so bile najbolj vesele tega, da jih ne bodo več nadzirali, razumele pa niso nič. Glavna
mravlj(ic)a res ni bila več rdeča, tudi modra ne, bila pa je še vedno tovarišica in je še vedno nadzirala vse
tako kot doslej, ampak sedaj samo še na skrivaj. Najbolj priliznjene mravlje so jo kmalu zatem začele
ogovarjati kot »njena ekselenca«, ko pa so jim druge povedale, da ji s tem preveč očitno nekam lezejo, je
bila od takrat naprej le še gospa glavna. Rdeče mravlje, ki niso bile več tovarišice in so bile sedaj modre,
pa res niso več nadzirale, ampak tudi delale niso.

Črne in rjavkaste mravlje so kmalu zatem ugotovile, da sploh niso samo modre, ampak so tudi zelo
premetene, ker so iz mravljišča na skrivaj odnašale vse, kar se je dalo odnesti. .Zato je mravljišče
postajalo vedno manjše in čedalje bolj revno.
Potem pa so črne in rjavkaste mravlje nekega lepega pomladnega dne vendarle razumele za kaj sploh gre
v njihovem mravljišču in so zato gospe glavni mravlj(ic)i povedale, da se sedaj tudi one ne gredo več. Ker
jih je glavna modra samo debelo gledala, ji je ena od rjavkastih mravelj vse na dolgo in široko napisala.
Če je gospa glavna mravlj(ic)a potem razumela, črne in rjavkaste mravlje niso nikoli izvedele, ker je na
hitro nekam odšla. Potem pa so tudi rdeče mravlje uvidele, da ne morejo biti več modre in premetene, in
da bodo morale mravljišču vrniti vse, kar so iz njega odnesle, so zato tudi one vse naenkrat nekam odšle.
Črnih in rjavih mravelj pa to sploh ni več zanimalo, vesele so bile samo tega, da so se rdečih mravelj za
vselej znebile.

Potem je njihovo mravljišče postajalo kar čez noč spet oţivelo in postalo veliko večje in bogatejše, kot je
bilo nekdaj. Črne in rjavkaste mravlje so bile spet srečne, njihova glavna pa je postala najbolj ugledna in
pametna med njimi«.
Vsaka basen ima vedno tudi nauk, kdor ga morda ni mogel razumeti, mora basen večkrat prebrati. Brati
jo je treba tako dolgo, dokler nauk ne postane kristalno jasen vsem, ki razumejo in govorijo slovensko in
čakajo na prihod (tokrat prave) pomladi. Basen je namreč tako preprosta, da jo namreč razumejo tudi
otroci v vrtcih. Ko malčki slišijo, da so rdeče mravlje odšle nihče ne zajoka, ampak vsi začnejo ploskati.
Če se vam zdi nekredibilno, pojdite v vrtec in preizkusite.
mag. Janez Šček

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

