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 - 4.del

MILAN KUČAN

Politik in drţavnik, * 14. januar 1941, Kriţevci v Prekmurju, Slovenija (tedaj Kraljevina
Jugoslavija).
Zadnji predsednik Predsedstva Socialistične republike Slovenije, in sicer od izvolitve leta
(1990) do 23. decembra 1991, ko je z sprejetjem Ustave republike Slovenije postal
predsednik Slovenije. 6. decembra 1992 je bil za predsednika še izvoljen ob prvih
razpisanih volitvah. Leta 1997 je bil izvoljen tudi za drugi mandat, ki se mu je iztekel 1.
decembra 2002.
Prvi pomemben političen poloţaj, ki ga je zasedal, je bil predsednik ZSMS od 19681969. Nato je postal član sekretariata Zveze komunistov Slovenije. Na tem poloţaju je
ostal do leta 1973, ko je postal sekretar SZDL. Leta 1978 je postal predsednik
Skupščine Socialistične republike Slovenije; to dolţnost je opravljal do leta 1982, ko je
postal slovenski predstavnik v predsedstvu Centralnega komiteja Zveze komunistov
Jugoslavije. Med leti 1986 in 1990 je bil predsednik Centralnega komiteja Zveze
komunistov Slovenije.
Leta 1990 je bil izvoljen za predsednika Predsedstva Socialistične republike Slovenije.
Bil je predsednik Predsedstva Republike Slovenije med slovensko osamosvojitveno
vojno. Tik pred to vojno je podpisal Deklaracijo za mir 1991, katere podpisniki so se
zavzemali za razoroţitev Slovenije in Slovenijo brez vojske. Predsednik Republike
Slovenije je bil nato še dva mandata in sicer med 1992-1997 in 1997-2002.
Leta 2004 je soustanovil gibanje Forum 21.
Vir: Wikipedija

Pomemben podatek (ki nikjer ni izpostavljen): Milanov mati je bil Madţarka.

Opomba: “veliki” maestro v
“farbanju” Slovencev.

Leta 1995 je Vrhovno sodišče ugotovilo, da je bilo ob Kučanovi predvolilni kampanji leta
1992 utajenih za okoli 15 milijonov SIT davka.
Ob prodaji druţbenega stanovanjskega fonda je protizakonito privatiziral tudi drţavno
reprezentančno hišo v Murglah, zanjo je plačal le pičlih 30.000 DEM.
Leta 1996 je bilo v knjigi Kučanov klan navedeno, da je Kučan v letih 1986 - 1990 prejel
samo od Elana za okoli 400.000 DEM različnih daril in denarja. Kučanov urad je po
mnogih javnih vprašanjih potreboval več kot dva meseca, da je objavljeno trditev medlo
zanikal. Kučan sam pa je molčal.
Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

PRIPOROČAMO OGLED: http://www.youtube.com/watch?v=NRM4dP4GvW4

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. Morda (verjetno!) nismo uspeli najti vseh funkcij, ki so jih opravljale
posamezne osebe, saj mnoge najbrţ niso javno objavljene.
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 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?
Za kadre so poskrbeli tudi v medijskih hišah – postavili so svoje urednike, direktorje – in preko njih uresničevali svoja barbarska početja.
Z gotovostjo lahko rečemo, da so “pokrili” vsa področja, zasedli vse pomembne funkcije, tudi v tujini – tudi tam so postavili “svoje”, da
slučajno ne bi pri Slovencih v tujini nastalo kaj pametnega. Sistematično so rušili vse, kar ni bilo skladno z njihovo “etiko”.

Odgovori in Krivci so PRED VAMI. Naslednjih 30:

Aktivist fakultetne Zveze socialistične mladine, od oktobra 1987 v
predsedstvu Odvetniške zbornice. Leta 1990 kandidira na listi ZSMS-LS.
14. maja 1992 postane pravosodni minister v prvi Drnovškovi vladi,
enako funkcijo ohrani še v drugi. Hkrati postane tudi predsednik Komisije
za spremljanje predstojnika Vis, ki posebno pozornost nameni odstranitvi
direktorja VIS-a dr. Mihe Brejca. Kot predsednik vladne stanovanjske
komisije, s katero zabrede v veliko afero R+3, ki jo Mladina
okarakterizira kot pravo reprizo starih dobrih socialističnih afer drobnega
osebnega okoriščenja.
Sodeloval z Udbo pod imenom Miha Kos.
Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

Miha Kozinc

Sodil je v krog najtesnejših zaupnikov pokojnega predsednika Janeza
Drnovška, mali delničar Luke Koper, pooblaščenec delničarja Hrvatska
poštanska banka d.d., odvetnik Gregorja Golobiča, itd.
Vir: http://www.finance.si/270406/Odvetnik-Gregorja-Golobi%E8a-je-Miha-Kozinc

-0016959 – 00000
registracijske stevilke in oznake nadzorovanih oseb po kategorijah.
Opomba: delovanje pod nadzorom.

Danes: predsednik Odvetniške zbornice RS

Msgr. Stanislav Lipovšek se je rodil 10. julija 1943 v Vojniku. Leta 1962
je vstopil v Bogoslovno semenišče v Ljubljani in začel s študijem
teologije. Po mašniškem posvečenju 29. junija 1968 je odšel v mestno
ţupnijo sv. Danijela v Celje, kjer je bil kaplan do leta 1972, ko ga je
mariborski škof dr. Maksimiljan Drţečnik poslal na podiplomski študij
liturgike na Papeškem visokošolskem zavodu sv. Anzelma v Rim, kjer je
leta 1976 pridobil naziv doktorja liturgike.
Leta 1982 je bil imenovan za stolnega kanonika in ţupnika – vikarja, leta
1984 pa za stolnega ţupnika v Mariboru. Leta 2001 je prejel častni
naslov monsignorja, leta 2004 pa je prevzel še sluţbo naddekana
mariborskega naddekanata.

Stanislav Lipovšek

Kot vnet pastoralni delavec je za duhovno prenovo ţupnije vsakih deset
let organiziral ljudski misijon (1989, 1999, 2009), tridnevnice in druge
pastoralno-liturgične prireditve. Veliko truda je vloţil v pripravo prvega
(1996) in drugega (1999) papeţevega obiska v Mariboru.
Vir: http://www.siol.net/slovenija/novice/2010/03/novi_celjski_skof.aspx

-0014858 - 00000
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke
stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV

Danes: sveţi novi škof Celjske škofije, posvečen 24.04.2010

Janez Podobnik

Zdravnik in politik, * 17. september 1959, Cerkno.
Leta 1984 je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslednjih 8 let
je deloval kot zdravnik splošne medicine v Idriji in v Cerknem.
Leta 1990 je vstopil v politično ţivljenje in postal ţupan Idrije in občinski svetnik
(občinski svetnik je še zdaj). Po osamosvojitvi Cerkna v samostojno občino, je bil
med leti 1994 in 1998 ţupan Cerknega.
Leta 1992 je bil izvoljen v 1. drţavni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil
član naslednjih delovnih teles:
- Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (podpredsednik; od 26.
februarja 1993),
- Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (do 26. februarja 1993),
- Komisija za lokalno samoupravo,
- Komisija za vprašanja invalidov in
- Odbor za zdravstvo, delo, druţino in socialno politiko.
V letih 1992, 1996 in 2000 je bil izvoljen za poslanca Drţavnega zbora Republike
Slovenije, v letih 1996-2000 pa je bil tudi predsednik Drţavnega zbora Republike
Slovenije.
Leta 2000 je postal vodja poslanske skupine Slovenske ljudske stranke. V letih 20002004 je bil tudi poslanec v Evropskem parlamentu.
Nekdanji minister za okolje in prostor RS.
Tudi njegov brat, Marjan, je politik.
Vir: Wikipedija

-0014858 - 00000
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke
stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV

Danes: član izvršilnega odbora Slovenske ljudske stranke

Rojena 27.01.1944. Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Nekdanja ravnateljica in podpredsednica društva Pobuda za šolo po meri
človeka, “moralistka”, strastna zagovornica tradicionalnih vrednot. Članica
KDS,članica strokovnega sveta RS za splošno izobraţevanje,
Večkrat nastopa v oddaji Piramida.
Janševa učiteljica.
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Angelca Likovič

-0000198 - 25051

Danes: upokojenka, ki se pogosto oglaša v javnosti

Rado Genorio

-0052418 - 00000

Rojen 27. aprila 1954 v Stični na Dolenjskem. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju in leta 1973
maturiral na tamkajšnji gimnaziji Josipa Jurčiča. Istega leta se je vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze v
Ljubljani, kjer je leta 1978 diplomiral. V času študija je za svoje raziskovalne doseţke prejel dve nagradi
Prešernovega sklada. Istega leta se je kot asistent zaposlil na Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani
ter vpisal magistrski študij, ki ga je uspešno zaključil leta 1981. Pod mentorstvom prof. dr. Vladimirja
Klemenčiča, ambasadorja Republike Slovenije v znanosti, je leta 1990 uspešno zagovarjal doktorsko
disertacijo in si pridobil doktorat geografskih znanosti. Njegova osnovna usmeritev je bila na področjih
politične geografije, geopolitike ter ekonomske in socialne geografije. Njegov znanstveno raziskovalni opus
obsega preko sto enot.
V letih 1984 do 1992 je opravljal tudi funkcijo ravnatelja Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani. To so
bila leta najplodnejšega znanstveno-raziskovalnega dela ter dokončanje temeljnega dela slovenskih
geografov - Nacionalni atlas Slovenije, ki je bil izdan po osamosvojitvi in mednarodnemu priznanju
Republike Slovenije.
Leta 1992 je vstopil v tedanjo Vlado Republike Slovenije kot drţavni sekretar v Ministrstvu za znanost in
tehnologijo. Z njegovim prihodom v Vlado Republike Slovenije se je začelo izvajanje predpristopnega
programa PHARE, hkrati pa je dr. Rado Genorio izpogajal sporazume o znanstveno tehnološkem
sodelovanju z vodilnimi znanstvenimi in tehnološkimi svetovnimi velesilami, kot so ZDA, ZRN, Francija,
Velika Britanija, Juţna Koreja, Japonska ipd. Leta 1994 je Slovenijo pripeljal v polnopravno članstvo
EUREKE.
Na vztrajanje Evropske komisije, da se prenese koordinacija evropskih zadev iz tedanjega Ministrstva za
znanost in tehnologijo na Ministrstvo za zunanje zadeve, je od leta 1996 do 1997 deloval v Uradu za
evropske zadeve MZZ RS. Z ustanovitvijo Sluţbe Vlade RS za evropske zadeve decembra 1997 pa je postal
drţavni sekretar v novoustanovljeni vladni sluţbi vse od leta 2003 ter pozneje do leta 2006 v funkciji
namestnika direktorja sluţbe. V vseh teh letih je bil ena ključnih oseb slovenskega vstopanja v Evropsko
unijo in zvezo NATO ter vstopanja v schengensko območje.
Med številnimi nalogami, ki jih je opravljal v obdobju po mednarodnem priznanju Republike Slovenije
izstopa njegova vloga nacionalnega koordinatorja za predpristopne sklade Evropske unije. Kot dolgoletni
pogajalec za evropska sredstva je ključno prispeval k dejstvu, da je bila Republika Slovenija vseskozi
vodilna kandidatka za članstvo v Evropski uniji, ki je uspešno črpala vsa razpoloţljiva evropska sredstva in
se s tem ustrezno pripravila na prevzem obveznosti članstva v Evropski uniji po njenem vstopu 1. maja
2004. Enako velja za njegova prizadevanja pri zadnji schengenski širitvi, ki jo je aktivno udejanjal polnih 10
let.
Za svoje dolgoletno znanstveno-raziskovalno delo ter delo v številnih Vladah Republike Slovenije prejel
mnoga priznanja in odlikovanja.
Vir: http://www.kpv.gov.si/si/kabinet_predsednika_vlade_rs/zivljenjepisi/dr_rado_genorio_drzavni_sekretar/

Danes: drţavni sekretar v vladi RS

http://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Vidmar - v angleščini!
Organizator koncertov, znan po televizijskih kolumnah v oddaji Studio City.

“Igor je v svoji osnovi protireţimski človek!" pravi danes Kovač. "In bi se verjetno
upiral prav vsakemu reţimu. Ja, seveda, kot uredniku mi je večkrat povzročil sive lase:
vedno sem imel občutek, da me bo s svojimi prispevki spravil v teţave - pa ne samo
od zunaj, zoprn je bil tudi nekaterim članom delovnega kolektiva -, obenem pa se mi
ga je vedno zdelo vredno pustiti, naj počne, kar hoče, saj je to vendar počel tako zelo
dobro." O vidmarju Miha Kovač.

Igor Vidmar

Opomba: Seveda, nekomu je potrebno “pustiti govoriti in delati, kar hoče”, da so
ljudje imeli vtis, da pa vendar je nekdo (iz bolj “navadnih vrst”, preprost,
“alternativec”), ki si upa barabam povedati v obraz, kar jim gre. In to g. Vidmar počne
ţe leta in leta…Saj je “njihov človek”!
Vir: http://www.mladina.si/tednik/200139/clanek/igorvidmar/

-0015300-00000

Danes: glasbeni kritik in publicist, organizator koncertov

Najbolj znan televizijski vremenar in meteorolog. Znan je tudi po svojih
ostrih komentarjih aktualnih dogodkov, je strasten zbiratelj.
Ima tudi svoj jadralni klub (Jadralni klub Ljubljana), ki je bil ustanovljen
ţe pred petdesetimi leti. Klub je zelo znan in je dosegel ţe veliko
doseţkov

http://www.jadranje.com/jadranje_2009/navigator/jadralni_klubi/jk_ljubljana/jadralni_klub
_ljubljana.htm
Vir: http://www.dogaja.se/znani-slovenci/2273/miran_trontelj/

Miran Trontelj

-0000198 - 28098

Danes: član Nadzornega odbora na Uradu za meteorologijo Agencije RS za okolje

Slovenski bančnik, 7. december 1915, Škofja Loka.
Po končani trgovski akademiji v Ljubljani leta 1937 se je zaposlil v Kreditnem zavodu
za trgovino in industrijo v Ljubljani in kasneje v Beogradu. Leta 1941 se je vključil v
NOB, od 1942 je delal v partizanski tehniki in bil med vodilnimi v varnostni sluţbi na
Gorenjskem. Po vojni je bil direktor Komunalne banke Ljubljana (1955 - 1960),
generalni direktor centrale Narodne banke v Ljubljani (1960 - 1963) in do 1965
Splošne gospodarske banke SRS, nato namestnik generalnega direkorja Jugobanke v
Beogradu, predsednik Zdruţenja bank Slovenije (1967) in generalni dirktor Kreditne
banke in hranilnice Ljubljana (1969 - 1972). Organiziral zdruţitev bank v Sloveniji v
okviru Ljubljanske banke; ta se je z razširitvijo poslovanja po celi Jugoslaviji in tudi v
tujini uveljavila v mednarodnem prostoru.
Vir: Wikipedija

Niko Kavčič

-0013843 - 00000

Danes: upokojenec z lepo pokojnino

Blaţ Kavčič

Politik in ekonomist, * 3. oktober 1951, Ljubljana.
Rojen je bil v Ljubljani sicer pa ţivi v Formah pri Škofji Loki. V Ljubljani je končal
osnovno šolo, gimnazijo in Ekonomsko fakulteto. Kasneje je končal še magistrski
študij na EPF v Mariboru in dosegel naziv magister poslovnih znanosti.
Delo in funkcije:
- 12. december 2007 - izvoljen za predsednika Drţavnega sveta RS na konstitutivni
seji Drţavnega sveta
- 21. november 2007 - izvoljen na volilnem zboru elektorjev kranjskega dela
Gorenjske v Kranju za drţavnega svetnika
- od jeseni 2005 - konec poslanskega mandata, zaposlen v podjetju Lokainţeniring
kot direktor razvoja
- jesen 2000 - jesen 2005 - oktobra 2000 je bil v Škofji Loki izvoljen za poslanca
Drţavnega zbora
- januar 1998 - oktober 2000 - samostojni poslovni svetovalec in podjetnik
- jeseni 1994 - januarja 1998 - samostojni podjetnik in sodelavec podjetja Mercuri
International
- april 1989 - jesen 1994 - generalni direktor Zdruţenega podjetja Iskra Telekom
- jeseni 1984 - aprila 1989 - komercialni direktor podjetja Iskra Telematika
- jesen 1977 - jesen 1984 - zaposlen v Iskri Commerce in Iskri Telematika Kranj, direktor trţenja za Azijo in Daljni vzhod
Poleg tega je ţe četrti mandat svetnik občine Škofja Loka.
Vir: Wikipedija

-0000198 – 24048
- 0053188 - 00000

Danes: svetnik občine Škofja Loka

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Prejemnik nagrade za izjemne doseţke v gospodarstvu, solastnik (eden od štirih)
druţbe Studio Moderna, ki je vodilno podjetje na področju direktnega marketinga v
vzhodni Evropi. Kdo danes ne pozna leţišč Dormeo ali Kozmodiska? Previdnost pri
nakupih teh artiklov je na mestu, saj izdelki le niso tisto, za kar jih prodajajo…
Član upravnega odbora Foruma21.
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Sandi Češko

-0016941-00000
registracijske stevilke in oznake
nadzorovanih oseb po kategorijah
Opomba: Delovanje pod nadzorom.

Danes: beri zgoraj

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Nekdanji predsednik uprave Dela,
nekdanji največji posamezni delničar tega podjetja, ustanovitelj Zlatega
bobna.

Jure Apih

Marketinški in oglaševalski praktik in pisec, publicist, urednik in novinar,
manager in organizator
Legenda slovenskega oglaševalskega biznisa in krivec za to, da se
slovenska oglaševalska, marketinška in medijska srenja vsako leto
dvakrat nagnete v Bernardinu na oglaševalskih festivalih SOF (Slovenski
oglaševalski festival) in Zlati Boben (mednarodni oglaševalski festival). Pri
svojem delu neizmerno uţiva, pravi pa, da si večina poklica v resnici ne
izbira zares sama, temveč ga v veliki meri razmere in naključja. Se pa
seveda sam odločaš, kako se prilagajaš in kako upiraš razmeram in katera
naključja – priloţnosti izkoristiš, katera pa ne.

“Najpomembnejša je radovednost. Pojdi tja, kjer te stvari zanimajo. Sledi
svojemu firbcu, da ti poklic ne bo tlaka, temveč ga boš opravljal z
veseljem.”
Vir: http://fdr.kibla.org/gostje-dnevov-rodovednosti/

Usluţbenec RSNZ

Danes: v udobju

Tomaţ Banovec

-0000198 - 00131

Po izobrazbi univ. dipl. ing. geod., rojen 29. avgusta 1939 v Ljubljani. Študiral je na
Fakulteti za arhitekturo gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer je diplomiral v letu
1965. Postal je vodja kartografskega oddelka na Inštitutu za geodezijo in
fotogrametrijo v Ljubljani. V letu 1970 je postal direktor Raziskovalnega inštituta
Geodetskega zavoda RS. 1975. leta je postal namestnik generalnega direktorja
tedanjega Zavoda SRS za druţbeno planiranje SRS. Tu je bil dodatno zadolţen še za
urejanje prostora, tehnologijo in informatiko. V 1979 je bil imenovan na mesto
direktorja Centra vlade SRS za druţbeni sistem informiranja in informatiko (CEDSII).
V letu 1981 je bil imenovan za direktorja tedanjega Zavoda SRS za statistiko, po
osamosvojitvi je bil Zavod preimenovan v Statistični urad RS, kjer se je 1. junija 2003
upokojil kot generalni direktor. Ukvarja se z statistiko, problematiko vključevanja
starejših v formalno delo in druge dejavnosti, informatiko, geodezijo in
geoinformatiko, z nepremičninskimi evidencami in mnogo društvenimi dejavnostmi.
Med drugim je član več društvenih organizacij, bil je tudi predsednik Slovekega
društva Informatika.
Vir: http://www.dsi2010.si/oseba.aspx?id=8&l1=81&l2=&oid=25&o=%20Toma%C5%BE%20Banovec

Ohranja stike s svojimi jugoprijatelji, obiskuje jih v Beogradu, oni pa njega v
Ljubljani. V svojem kabinetu (kot nekdanji dolgoletni direktor Statističnega urada RS)
je imel zaposlene ljudi srbske narodnosti in projugoslovanske usmeritve. Skrbel je za
prirejanje statističnih podatkov, tako da nekaterih (negativnih) ni sporočal javnosti,
mesečno inflacijo je meril še pred koncem meseca in prej, preden je vlada na
predzadnji seji v mesecu sprejemala podraţitve. Nekatere podatke je prirejal s
pomočjo pomanjkljive metodologije, druge z neposrednim falsificiranjem. Njegova
zadnja naloga je bila onemogočiti samostojno delovanje Agencije za plačilni promet
ter njeno lastninjenje po "pravih" kadrih.
Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

Danes: podpredsednik Zdruţenja FIABCI (podrobnosti na: http://www.fiabci.si/Index.aspx?M=drustvo&P=organi&L=SI)

Kemik in politik, * 10. februar 1936, Ljubljana.
Frlec je leta 1959 diplomiral na Fakulteti za rudarstvo, metalurgijo in
kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Podiplomski študij je opravil v ZDA in
Zdruţenem Kraljestvu. Leta 1959 se je zaposlil na Institutu "Joţef
Stefan", leta 1976 postal direktor te ustanove, leta 1981 pa redni
profesor anorganske kemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v
Ljubljani.
Bil je tudi podpredsednik Izvršnega sveta Socialistične republike
Slovenije (1984-1989), veleposlanik in minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije.
Vir: Wikipedija

Boris Frlec

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

Danes: predsednik Alumni – društvo diplomirancev Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v
Ljubljani

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Bil je na različnih poloţajih v okviru Ministrstva za notranje zadeve, bil je
direktor kriminalistične sluţbe UNZ Ljubljana, pomočnik direktorja
ljubljanske kriminalistične policije, v policijskih vrstah je deloval preko 30
let.
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Marjan Erhatič

Usluţbenec RSNZ

Danes: ?

Prve delovne izkušnje je še kot otrok nabiral v turizmu, s kitaro v roki pa je ljubezen
do glasbe spravil tudi v vir zasluţka. Prvo redno sluţbo v leški Verigi je zapustil po
letu dni, ker ga ni dovolj obremenjevala. Zelo mlad je postal finančni direktor
Almire, kjer so ga opazili občinski funkcionarji. Pri 24. letih je postal član izvršnega
sveta občine Radovljica, štiri leta kasneje pa predsednik izvršilnega odbora temeljne
banke Gorenjske. Po krajšem postanku v Alpdomu se je začela njegova aktivna pot
v Gorenjski banki, ki ji je ostajal zvest 28 let. Najprej kot vodja poslovne enote v
Radovljici, nato kot podpredsednik, zadnjih 18 let pa kot predsednik uprave.
Zlatko Kavčič je v svoji karieri opravljal blizu 70 različnih funkcij.
Zdaj je upokojen. Aktiven pa ostaja v nadzornih svetih Gorenjske banke, Skupne
pokojninske druţbe in Gorenjskem glasu.
Vir: http://www.zdruzenje-manager.si/si/nagrade/zivljenjsko-delo/zlatko-kavcic/

Zlatko Kavčič

-0000198 - 18246

Danes: upokojenec z lepo pokojnino

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Ljubljanski pravnik notar, znan po aferah Zbiljski gaj in Orion (in najbrţ
še čem, kar ne vemo). Iz postopkov proti Lepši se seveda ni zgodilo ni,
odgovarjal ni za nič, njegovo delo je bilo “skladno z zakonom”.

Boris Lepša

-0020000 – 00000
oznaka za sodelavca varnostne sluzbe Oborozenih sil
SFRJ (organa varnosti) JLA ali TO

Danes: še vedno vestno opravlja svoj poklic

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Sandi Čolnik je legendarni slovenski televizijski voditelj, urednik,
scenarist in novinar, ki ţe desetletja ustvarja, soustvarja in vodi oddaje,
ki sodijo med najboljše v svojem ţanru pri nas.
Vir: http://www.sanje.si/knj_avtorji.php?avtorId=33

Sandi Čolnik

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

Danes: še vedno na TV…

Politik, mednarodni politolog, diplomat in podjetnik, * 21. januar 1962, Kranj.
Politično kariero je začel kot študent v ZSMS. Na prvih svobodnih in demokratičnih
volitvah 8. aprila 1990 izvoljen v slovenski parlament. Na Ministrstvu za zunanje
zadeve RS je bil sprva namestnik ministra (1990 - 1993). Leta 1992 je bil izvoljen v
1. drţavni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil predsednik Odbora za
mednarodne odnose. 26. januarja 1995 je postal minister za zunanje zadeve
Republike Slovenije; bil decembra 1996 tretjič izvoljen v parlament in bil 1997
drugič minister za zunanje zadeve RS. Konec 90. let 20. stoletja iz politike odšel v
podjetništvo. Predsednik uprave Simobila 2004 - 2006. Od takrat aktiven na
področju ekološkega kmetijstva v Slovenski Istri. Nosilec liste SD na evropskih
volitvah 2009.
Vir: wikipedija

Zoran Thaler

-0000198-29536

Danes: direktor svojega podjetja Mednarodni consulting

Rojena 20.12.1952, Jesenice; univ.dipl.pravnica, magistrica znanosti. Drugih
ţivljenjskih podatkov nismo našli.
Nekdanja ministrica za delo, skoraj 30% lastnica Radia Triglav, nekdanja predsednica
strokovne komisije za podelitev drţavnih sredstev medijem, dejavna v gorenjskem
SD, samostojna podjetnica MHE KLINAR Rina Klinar s.p., Proizvodnja električne
energije v hidroelektrarnah.
Prva dolgoletna nadzornica SOD-a.
Vir: http://www.gorenjskiglas.si/novice/gorenjska/index.php?action=clanek&id=32043
http://www.pirs.si/Subject/Profile/331838/mhe-klinar-rina-klinar-sp
http://www.demokracija.si/index.php?sekcija=clanki&clanek=661

Rina Klinar

-0000198 – 07819

Danes: direktorica in skoraj 30% lastnica Radia Triglav

Davorin Kračun

-0000198 - 31872

Politik, poslanec in ekonomist, * 31. oktober 1950, Maribor.
Univerzitetno diplomo s področja ekonomije je prejel v Mariboru leta 1974, magisterij
(1978) in doktorat (1981) s področja ekonomskih znanosti pa na Univerzi v Zagrebu.
S poučevanjem in znanstvenim raziskovanjem na področju ekonomije je pričel na
Visoki ekonomsko-komercialni šoli (sedaj Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v
Mariboru) leta 1974 kot asistent. Leta 1982 je bil izvoljen v naziv docenta, 1987
izrednega profesorja in 1995 v naziv rednega profesorja. V letih 1983-1987 je bil
prodekan Fakultete. Profesor Kračun je bil v Vladi Republike Slovenije minister za
zunanje zadeve (1996 -1997), minister za ekonomske odnose in razvoj in
podpredsednik Vlade (1993-1995) ter minister za planiranje (1992-1993). Med drugim
je bil tudi predsednik ekonomskega sveta Vlade (1995-1997), član sveta Narodne
banke Slovenije (1986-1991) in član upravnega odbora Gospodarske zbornice
Slovenije (1988-1992). V letih 1997-2000 je bil predsednik nadzornega sveta Nove
kreditne banke Maribor in druţbe Terme Maribor. V letih 2000-2004 je bil izredni in
pooblaščeni veleposlanik Republike Slovenije v Zdruţenih drţavah Amerike. Po vrnitvi
v domovino se je ponovno zaposlil na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v
Mariboru kot profesor za področje ekonomske teorije in politike in predstojnik katedre
za politično ekonomijo.
Njegovo bibliografijo sestavlja preko 400 vpisov (COBISS), med katerimi so znanstveni
in strokovni članki in monografije, univerzitetni učbeniki, raziskovalna poročila,
prispevki na konferencah, diskusije in komentarji. Bil je tudi avtor in gostitelj
izobraţevalne serije na nacionalni televiziji. Bil je tudi med ustanovitelji Instituta za
ekonomsko diagnozo in prognozo.
Vir: Wikipedija

Danes: redni profesor na Ekonomsko – poslovni fakulteti v Mariboru

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Rojena 01.04.1947 v Ljubljani.
Znamenita “raziskovalka” vojnih zločinov na Slovenskem, neuspešna
kandidatka za varuhinjo človekovih pravic,…
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Neva Miklavčič Predan

-0015036 – 00000
-0014634 – 00010
stevilke dosjejev in hkrati registracijske
stevilke stalnih virov na zvezi usluzbencev,
pripadnikov rezervne sestave in registriranih
sodelavcev SDV

Danes: predsednica Helsinškega monitorja Slovenije za človekove pravice

Diplomant politologije, ki je po nekajletni akademski karieri na FSPN
postal zunanjepolitični novinar komentator na Radioteleviziji Ljubljana.
Nekdanji veleposlanik v Varšavi,dopisnik Dela na Dunaju, prvi svetnik
ambasade RS na Dunaju.
Ţena Vesna je hčerka Joţeta Smoleta, z njegovo pomočjo je prišel do
visokih poloţajev ţe v prejšnjem sistemu.
Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

Bojan Grobovšek

-0000198 - 01173

Danes: veleposlanik v Švici in Kneţevini Lichtenstein s sedeţem v Bernu

Cvetka Selšek

-0000198 - 05418
- 0000198 - 32803

Izobrazba: diploma iz ekonomije, Ekonomska fakulteta v Zagrebu.
Delovna mesta:
- 1974-1975: Pripravništvo v podjetju Siemens Austria;
- 1976: Republiški komite za mednarodno sodelovanje RS;
-1986-1990: Članica slovenske vlade in predsednica Republiškega komiteja za
mednarodno sodelovanje, odgovorna za zunanjo trgovino in devizni sistem;
- 1991: SKB banka, odgovorna za področje mednarodnega poslovanja kot namestnica
direktorja banke;
- 1995: SKB banka, izvršna direktorica za mednarodno poslovanje;
- 1997: SKB banka, članica uprave banke, odgovorna za mednarodno poslovanje,
investicijsko bančništvo in kapitalske naloţbe;
- 1999: SKB banka, predsednica uprave banke.
Članstva:
- od leta 1989: Članica Svetovnega gospodarskega foruma;
- od leta 1994: Članica BIAC-a (Business and Industry Advisory Committee to the OECD)
Steering Committee for Central and Eastern Europe;
- od leta 1995: Predsednica Nacionalnega pododbora BIAC za Slovenijo;
- 1997-2001: Članica in od leta 1998 predsednica nadzornega sveta Ljubljanske borze
vrednostnih papirjev;
- 1996-2003: Članica nadzornega sveta podjetja Merkur;
- 1999-2001: Predsednica nadzornega sveta zavarovalnice Generali v Sloveniji;
-2000-2006: Članica mestnega sveta občine Ljubljana;
- 2001-2003: Predsednica nadzornega sveta Pokojninske druţbe SKB;
- 2001-2005: Članica nadzornega sveta zavarovalnice Generali v Sloveniji;
-2003-2008: Članica nadzornega sveta SKB Leasing-a;
- od 2003: Članica nadzornega sveta Pokojninske druţbe A.
Vir: http://www.skb.si/banka/banka-vodstvo.html

Danes: predsednica uprave Banke SKB

Tone Partljič

-0004552 - 00000

Danes: upokojenec

Politik, poslanec, predmetni učitelj, dramatik, pisatelj in scenarist, * 5. avgust 1940,
Maribor.
Otroštvo preţivljal v vasi Pesnica pri Mariboru, v petčlanski druţini. Oče je bil
ţelezničar, mati pa gospodinja in kmečka delavka. Kot otrok si je najbolj na svetu
ţelel, da bi se »lahko dotaknil sonca«. Osnovno šolo je obiskoval v domači Pesnici.
Šolanje je nadaljeval na učiteljišču v Mariboru in po maturi leta 1960 poučeval v
raznih krajih. Diplomiral je iz angleškega in slovenskega jezika na mariborski
pedagoški akademiji leta 1965. Poučeval je na osnovnih šolah v okolici Maribora,
nazadnje sedem let na Sladkem vrhu. Od tam je odšel v Maribor, kjer je leta 1971
postal dramaturg Drame, Slovenskega narodnega gledališča. Leta 1987 je prevzel
umetniško vodstvo MGL, 1991 vodstvo Drame SNG v Ljubljani. Od leta 1990 do
upokojitve leta 2004 je bil poslanec Drţavnega zbora Republike Slovenije, od leta
1992 pa je bil poslanec liberalne stranke v Drţavnem zboru RS. Čeprav je deloval kot
politik, je ostal predvsem pisatelj.
Vir: Wikipedija

Rojena: 1951, Ljubljana
Nekdanja drţavna sekretarka v ministrstvu za finance.
Pomočnica predsednika druţbe Slovenijales DRF, od oktobra 1992 do januarja 1994
je bila v.d. glavnega direktorja Slovenijales DRF.
Je solastnica Slovenijales DRF (nastal 1989 kot naslednica SOZD Slovenijales in
Interne banke Slovenijales), ki ga je ustanovilo 26 domačih podjetij in Safti. Pod
njenim vodstvom opravljenih več izplačil sredstev vodilnim delavcem, ki so istočasno
tudi druţbeniki.
Vir: Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

Milojka Kolar

-0000198 - 06388

Danes: ?

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Nekdanji poslanec v DZ.

Emil Milan Pintar

-0000198 - 13246
-0020000 – 00000
oznaka za sodelavca varnostne sluzbe Oborozenih
sil SFRJ (organa varnosti) JLA ali TO

Danes: generalni sekretar Zbornice avtoprevoznikov

Veljko Rus

-0004502 - 00000
-0055000 – 00000
oznaka za bivse (opuscene) redne
sodelavce SDV

Rojen 8. decembra 1929, znanstveni svetnik, redni profesor na Fakulteti za druţbene
vede. Maturiral v Ljubljani, diplomiral v Beogradu na stolici za čisto filozofijo in
doktoriral v Zagrebu na sociologiji s temo: Moč in odgovornost v delovnih
organizacijah. Specializiral se je v letu 1957/58 v Poitiersu in v Parizu, leta 1968/69
pa v ZDA na Columbiji, Ann Arborju in Berkeleyu. Zaposlen je bil najprej kot asistent
na katedri za čisto filozofijo v Ljubljani, nato kot predavatelj na Višji kadrovski šoli v
Kranju, na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, na
Inštitutu za sociologijo v Ljubljani in ponovno na FDV. Kot gostujoči profesor oziroma
kot gostujoči raziskovalec je en semester ali več delal na univerzah v Uppsali,
Stockholmu, (Zahodnem) Berlinu, Kopenhagnu, Tokiju, Columbiji in Wassenarju.
Član jugoslovenskega sociološkega zdruţenja, kjer je bil en mandat podpredsednik,
častni član slovenskega sociološkega društva in član International Sociological
Association, v katerem je bil ustanovitelj in prvi predsednik Raziskovalnega komiteja
štev. 10 (za industrijsko demokracijo), član Rimskega kluba.
Od leta 1972 sodeluje v mednarodnih raziskavah, ki zadevajo problematiko
sociologije dela, sociologije organizacije in menedţmenta neprofitnih organizacij.
Najpomembnejše mednarodne raziskave: Industrijska demokracija v 15 evropskih
drţavah, Strateški procesi odločanja v treh evropskih drţavah, Pomen dela v 8
evropskih in izvenevropskih drţavah in Kvaliteta delovnega ţivljenja zaposlenih v
elektronski industriji v 15 evropskih in izvenevropskih drţavah.
Izredni član SAZU od 30. maja 1991 in redni član od 6. junija 1995.
Prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča, ambasador znanosti RS, častni član slovenskega
sociološkega društva.
Vir: http://www.sazu.si/o-sazu/clani/veljko-rus.html

Danes: upokojenec, redni član SAZU

Igor Pribac

-0016742 – 00003
registracijske stevilke in oznake
nadzorovanih oseb po kategorijah
Opomba: delovanje pod nadzorom!
-0004300 – 00000

Danes: profesor na FF v Ljubljani

“Rodil sem se l. 1958 v Kopru, kjer sem obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Na
Filozofski fakulteti v Ljubljani sem diplomiral iz filozofije in sociologije in se nato
vpisal na podiplomski študij filozofije, ki sem ga zaključil z obrambo disertacije o
naravnem pravu pri Hobbesu in Spinozi. V magistrski nalogi sem raziskoval odnos
med Spinozovo geometrično metodo dokazovanja in njegovim pojmovanjem
telesnosti. Od 1985. sem redno zaposlen na oddelku za filozofijo in dejaven v
pedagoškem procesu na oddelku. V okviru podiplomskega izobraţevanja sem bil na
študijskem bivanju v Franciji (Univerza Paris VIII) in v Italiji (Università di Trieste). V
letih 1990-1997 sem bil član uredništva Časopisa za kritiko znanosti, v obdobju 19911994 tudi njegov odgovorni urednik. Bil sem tudi član uredništva knjiţne zbirke
Studia humanitatis minora in kot predavatelj sodeloval v podiplomskem programu
Inštituta za humanistične študije. Članke sem objavljal predvsem v Problemih,
Časopisu za kritiko znanosti, Filozofskem vestniku in na Tretjem programu Radia
Ljubljana.”
Vir: http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/filo/osebje/pribac.htm

Feri Horvat

Politik, poslanec in ekonomist, * 26. september 1941, Kuštanovci.
Leta 1992 je bil izvoljen v 1. drţavni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil
član naslednjih delovnih teles:
- Odbor za gospodarstvo (predsednik),
- Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
- Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko in
- Komisija za evropske zadeve.
Franc Horvat, član stranke Socialnih demokratov, je bil leta 2004 četrtič izvoljen v
Drţavni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih
teles:
- Odbor za gospodarstvo (predsednik),
- Odbor za finance in monetarno politiko in
- Odbor za zadeve Evropske unije.
Istega leta je postal tudi predsednik Drţavnega zbora Republike Slovenije; potem ko
je na tem poloţaju zamenjal Boruta Pahorja, ki je bil izvoljen za evropskega
poslanca.
Vir: Wikipedija

V sedemdesetih vodil Radensko.

-0014499 – 00010
-stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke
stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV

Danes: najbrţ v pokoju

Mitja Meršol

-0051585 – 00000
- 0009425 - 00006

Rojen 13. avgusta 1945, diplomirani novinar, zdaj komentator Dela, od aprila 1996
do oktobra 2003 odgovorni urednik Dela. Do poletja 1995 je bil sedem let dopisnik
Dela (sprva tudi RTV Slovenije) iz New Yorka oziroma ZDA. V tem času je bil tri
zaporedne mandate tudi predsednik našega FPA, najstarejšega, več kot tričetrt
stoletja starega zdruţenja tujih dopisnikov v ZDA - Foreign Press Association of New
York. Zdaj je dosmrtni častni član tega zdruţenja. Njegova skoraj štiri desetletja
dolga novinarska kariera se je začela v 60. letih pri Mladini in Tribuni ter dobila
dodatni zagon, ko je leta 1966 kot študent Antioch Collegea (Yellow Springs v bliţini
Daytona, Ohio) dobil priloţnost za delo v nočnem desku New York TImesa, enega
izmed najodličnejših časopisov na svetu. Po reporterskem delu pri nekdanjem TT
(Tedenska tribuna) in vmesnem skoraj polletnem potovanju po dvajsetih drţavah
Severne in Zahodne Afrike je od 1971 do 1976 delal v slovenski sekciji BBC v
Londonu in bil od tam tudi dopisnik Dela. Po vrnitvi iz Velike Britanije je pri Delu
opravljal razne novinarske in uredniške funkcije, tik pred odhodom v ZDA pa je bil
urednik Delove Sobotne priloge. Kot urednik centralne redakcije in SP je bil nekaj let
tudi honorarni predavatelj študentom 4. letnika tedanje FSPN Univerze v Ljubljani. Bil
je tudi sotvorec revije Slovenija v angleščini, ki je začela izhajati 1987. Je član uprave
mednarodne organizacije IPI (International Press Institute), pred več kot pol stoletja
ustanovljenega zdruţenja, v katerem so uredniki, novinarji, zaloţniki iz več kot 120
drţav z vsega sveta. Poleg daljših feljtonov o Severni Irski, spominov na BBC in
kronike Dela je napisal tudi nekaj knjig (Študentje na barikadah, Sedma sila,
Američani kar tako, priredba Priročnika za snobe, Dobrodošli v Sloveniji) in prevodov.
Poročen, oče dveh otrok.« (Povzeto iz glasila FPA - Foreign Press Association of New
York)
Vir: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestni-svet/clani-mestnega-sveta/lista-zorana-jankovica/9952/detail.html

Danes: v pokoju, član Mestnega sveta MOL

Filmski reţiser, snemalec, montaţer in pedagog, * 26. junij 1943, Skopje,
Makedonija.
Godina je študiral reţijo na AGRFT v Ljubljani, kjer je leta 1966 diplomiral. Svojo
filmsko pot je pričel v začetku šestdesetih let 20. stoletja z amaterskimi filmi in
mednarodno uspešnimi kratkimi igranimi in dokumentarnimi filmi.
Kot direktor fotografije je sodeloval pri več kot dvajsetih filmih, reţiral je televizijske
nadaljevanke in kratke filme.
Od leta 1990 poučuje filmsko reţijo na AGRFT
Vir: Wikipedija

Karpo Godina

-0013100 – 01826
-stevilke dosjejev posebnih virov (rezidentov) SDV

Danes: profesor na AGRFT

Rešitev!

Osveščeni Prebivalci Slovenije - OPS
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!

PREPOROD SLOVENIJE PO KORAKIH
1.MNOŢIČEN UPOR IN USTAVITEV VSAKEGA NADALJNJEGA ODLOČANJA KASTE O NAŠI USODI

2. SPREJETJE ZAKONA O ODPRAVI PRIVLEGIJEV SOCIALIZMA IN 20 LETNE TRANCICIJE (pripravljen za sprejem)
3. PO TAKOJŠNJEM ODHODU DO NAJVEČ 500 GLAVIH AKTERJEV S POLOŢAJEV (to je lani naredila Makedonija) BODO
NOVE KVALIFIKACIJE NA PODLAGI JAVNIH STROKOVNIH IN ETIČNIH MERIL (pozitivna kadrovska selekcija)
4. USPOSOBITEV PRAVNE DRŢAVE, TUDI S POMOČJO TUJIH STROKOVNJAKOV, KO BOMO VSE POKRADENO DOBILI
NAZAJ, SAJ BODO KONČNO SODIŠČA DELALA STROKOVNO IN NEODVISNO

5. ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RACIONALIZACIJA JAVNE UPRAVE, ZMANJŠANJE
DAVKOV, KI BO POMENILO PRAVI RAZCVET NAŠEGA GOSPODARSTVA.
6. POPRAVA VSEH KRIVIC IN KAZNOVANJE POVZROČITELJEV PO NAJVIŠJIH STROKOVNIH IN ETIČNIH STANDARDIH EU.
7. MORALNI IN ETIČNI OZ. DUHOVNI PREPOROD NAŠE DRUŢBE, KI BO POSLEDIČNO UREDIL Z URESNIČENIMI
ZGORNJIMI TOČKAMI TUDI BLAGINJO ZA VSE POŠTENE IN DELOVANE LJUDI. KDO NOČE TAKE DRŢAVE? KDO NOČE
SODELOVATI PRI TEM PLEMENITEM PROJEKTU, KO NAJ VSAK DA SVOJE ZNANJE, IZKUŠNJE IN SRCE?
http://www.youtube.com/watch?v=WTzh1SFKOjs

SE NADALJUJE…

April 2010

Predstavitev pripravili:
Ekipa Gibanja OPS
http://www.osvobodimo.se/gibanje-ops
(trenutno je ukinjena – 19.04.2010 –
posredovanje UDBE!

