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 - 5.del

Nekdanji svetovalec Milana Kučana. Univerzitetni profesor na FDV. Znani partizanski
klavec. Kapetan OZNE.
Član programskega odbora Foruma21.

ZDENKO ROTER

UDBA (srbohrvaško Uprava državne bezbednosti, slovensko Uprava državne 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 služba - KOS. KOS je bil leta 1955 preoblikovan v Organ bezbednosti (OB), UDBA pa leta 1966 v
Službu državne bezbednosti (SDB).
UDBA je v določenem času svojega delovanja, posebej po resoluciji Informbiroja leta 1948, pogosto zapirala (denimo
na Goli otok) državljane na podlagi nezadostno utemeljenih obtožb. Nekateri obtoženci so v postopku celo izgubili
življenja. 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 državnih 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 že vsa leta nas prav oni spravljajo v medsebojne spore, saj je tako
vladavina veliko lažje 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
zaživeti. Predolgo že traja ta tiranija, mnogi se še vedno ne zavedajo, v kakšni bedi živimo.
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 obrazložitev k predstavitvi oseb današnjega javnega življenja, ki imajo dosje UDBE:
Vsaka oseba je predstavljena s fotografijo, kratkim življenjepisom, šifro dosejeja UDBE, izrezom iz dosjeja UDBE ter navedbo današnje
pozicije. Podatki so bili najdeni na spletu (fotografije, življenjepisi), nobena fotografija ni avtorska. Viri so navedeni pod življenjepisom
vsake osebe.
Zanimivi so življenjepisi 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 družinskih članih. Mnogih sploh nismo našli. Težko smo se
dokopali tudi do marsikaterega rojstnega datuma nekaterih oseb. Nekaj življenjepisov je bolj obsežnih 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 najbrž 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, izobraževalnem področju, so za narod še bolj in dolgoročneje škodljivi od tistih, ki nam kradejo težko prisluženi
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 življenja (za svoja
nemoralna početja pri ustvarjanju kolektivnega strahu, kar je zločinskost bivšega režima, so namreč uživali in še danes uživajo 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 želimo 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 že 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. Žal 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, živi 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 možgane od osnovne šole naprej z neko Samovo plemensko zvezo in
podobnimi neumnostmi. Nekateri od teh zgodovinarjev so doživeli tudi poskuse umora, pa so na srečo preživeli. Sicer s posledicami, a
preživeli so in delajo naprej. Hvala jim!
Mislimo, da je torej odgovor na vprašanje: ZAKAJ MNOGI ZGODOVINARJI ŽIVIJO 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”.
“Svoje” ljudi so postavili v policijske vrste in sodišča. Tako danes “normalen” državljan išče pravico v hiši krivice! Ljudje, zaposleni v
policijskih vrstah in sodiščih, ščitijo t.i. KASTO in delajo proti svojemu narodu…

Odgovori in Krivci so PRED VAMI. Naslednjih 25:

Življenjepisnih podatkov nismo našli.
Zgodovinar, v drugi polovici devetdesetih zaposlen na slovenskem
konzulatu v Trstu, bil delegat v zboru občin. Podpredsednik Svetovnega
slovenskega kongresa,…
Vir: različni viri na cvetovnem spletu

Tomaţ Pavšič

-0055000 – 00000
oznaka za bivse (opuscene) redne sodelavce SDV
- 0013678 - 00000

Danes: podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa, podpredsednik Nove Slovenije v Idriji

Nekdanji odgovorni urednik revije MAG, nekdanji odgovorni urednik
Dela, komentator in novinar Dela. Življenjepisnih podatkov nismo našli.

Janez Markeš

-0000198 - 16610

Danes: novinar in komentator Dela

Častnik, policist, pravnik in veteran vojne za Slovenijo, * 9. januar 1954, Srednja vas
pri Črmošnjicah.
Med 1. julijem 2005 in 8. januarjem 2009 je bil generalni direktor policije.
- red Slovenske vojske z zvezdo (11. maj 1998)
- red Slovenske vojske (16. maj 1993)
- spominski znak ob deseti obletnici vojne za Slovenijo (9. julij 2002)
Vir: Wikipedija

Nekdanji tesni sodelavec nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše in nekdanji
kadrovik na Ministrstvu za obrambo.

Joţe Romšek

-0000198 – 16111
- 0015413 - 00327

Danes: od 2009 “upokojenec”

Karl Smolle

Rojen leta 1944 v Celovcu na avstrijskem Koroškem. Med letoma 1960 in
1965 je obiskoval Zvezno slovensko gimnazijo v Celovcu in skupaj s
Florjanom Lipušem in Erikom Prunčem izdajal literarno revijo »Mladje«.
Že od mladih nog je dejavno sodeloval v gibanju za pravice koroških
Slovencev v Avstriji, od leta 1986 do leta 1990 je bil poslanec v
avstrijskem parlamentu na listi Zelenih in nato še dve leti, leta 1998 in
1999, poslanec Enotne liste, ki je bila v koaliciji z Liberalnim forumom. V
letih od 1990 do 1992 je bil zastopnik slovenske vlade v Avstriji in po
priznanju častni konzul v Celovcu in s tem tesni sodelavec gospodov
Peterleta in Rupla. Letos je postal predsednik Narodnega sveta koroških
Slovencev, ene izmed treh krovnih slovenskih organizacij na Koroškem.
Karel Smolle je bil v času osamosvajanja Slovenije tudi častni konzul
Republike Slovenije na Dunaju.
Vir: http://www.mladina.si/tednik/200936/karel_smolle__predsednik_narodnega_sveta_koroskih_slovencev

-0014142 – 00055
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke
stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV

Danes: podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev

Slavoje Ţiţek

Filozof , * 21. marec 1949, Ljubljana.
Leta 1971 je na ljubljanski Filozofski fakulteti diplomiral iz filozofije in sociologije, na isti
ustanovi pa še magistriral in doktoriral (1981). Drugič je doktoriral na temo psihoanalize
v Parizu (Universite Paris-VII).
Žižek je eden izmed filozofov z največjo publiciteto v svetovnem merilu. Njegova področja
delovanja so (lacanovska) psihoanaliza, politična filozofija, nemški idealizem itd.
Kot raziskovalec je zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani, vendar je njegova funkcija
na tej ustanovi bolj častna, saj nima rednih predavanj. Kot redni profesor predava na
"European Graduate School for Media & Communications" (Saas Fee, New York,
Dresden), kot gostujoči profesor pa obiskuje pomembne univerze vseh držav sveta.
Posebno priljubljenost dosega v ZDA, na Japonskem in v Južni Ameriki.
Žižek je avtor več kot sto izvirnih in prevedenih knjig.
Bil je učenec in je interpret Jacquesa Lacana, piše pa o fundamentalizmu, ljudski
toleranci, politični korektnosti, globalizaciji, subjektivizaciji, človekovih pravicah, Leninu,
mitih, Alfredu Hitchcocku itd.
Vir: Wikipedija

Od 5. maja 2005 izredni član SAZU.

-0000198 - 07689

Danes: redni profesor doktor znanosti na FF v Ljubljani

Dušan Hočevar

-0000198 – 13570
- 0000198 - 13807

2.SEDANJA FORMALNA FUNKCIJA IN ZAPOSLITEV
Splošna banka Koper, vodja Konzorcija bank za gradnjo avtocestnega omrežja v
Sloveniji
3. DOSEDANJE FUNKCIJE IN OSTALI PODATKI S TEM V ZVEZI
član koordinacijskega odbora Izvršnega sveta SRS za izvajanje politike krepitve
materialne osnove slovenske narodne skupnosti v zamejstvu (to je odbora, ki ga je
vodila ga.Cvetka Selšek-sedaj SKB banka, ki je tesno povezan s "podporo" manjšini v
Italiji preko slovenskega podjetja Adit in Finančno delniško družbo za mednarodni
promet Safti (S. A. Finanziaria per I Traffici Internazionali), ministrstvo za finance RSsvetovalec Vlade RS, član pogajalske skupine vlade RS za odplačilo dolgov bivše
Jugoslavije, kjer se je trudil za poplačilo čimvečjega dela dolgov, kajti velik del je prej
odkupil Safti.
II. PODROČJE DELOVANJA
1. STROKOVNO PODROčJE
Pravnik, finance
2.PODROčJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Sodelovanje pri oblikovanju denarnih skladov v tujini.
III. MESTO V HIERARHIJI
1. MESTO V HIERARHIJI LOBIJA
Zagotavljanje pogojev za izvoz kapitala iz Slovenije oz. mafijsko financiranje.
2. NADREJENI
Mitja Gaspari, dr. France Arhar
3. SODELAVCI NA PRIBLIŢNO ENAKI RAVNI
Stanko Debeljak v DARS, Cvetka Selšek v SKB banki, Janez Kopač v Državnem zboru,
Milojka Kolar v Ministrstvu za finance RS
Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

Danes: direktor Združenja bank Slovenije

Albert Vodovnik

2. SEDANJA FORMALNA FUNKCIJA IN ZAPOSLITEV
Predsednik sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije, član državnega sveta,
neprekinjeno član ZKS od 1964
3. DOSEDANJE FUNKCIJE IN OSTALI PODATKI S TEM V ZVEZI
Bil je sodelovec Jugoslovanske Udbe
II. PODROČJE DELOVANJA
1. STROKOVNO PODROČJE
Gimnazijski maturant
2. PODROČJA V MAFIJSKEM LOBIJU
Zloraba sindikatov za potrebe lobija.
III. MESTO V HIERARHIJI
1. MESTO V HIERARHIJI LOBIJA
Izvajalec
2. NADREJENI
Janez Kocjančič, Dušan Semolič
3. SODELAVCI NA PRIBLIŢNO ENAKI RAVNI
Dušan Rebolj (sindikati Pergam), Alenka Orel (KNSS)
IV. MOTIV SODELOVANJA V MAFIJSKEM LOBIJU
Osebna korist, diskreditacija
Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

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

Danes: sekretar SKEI

Rojen 29.12. 1950. Življenjepisnih podatkov nismo našli.
Nekdanji vodja podjetja za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij Perftech d.o.o.,
nekdanji direktor Sklada RS za razvoj, in morda še kaj.

Valter Nemec

-0015038 – 00471
številke dosjejev rezidentov SDV na
funkcijah v gospodarskih in drugih
organizacijah

Danes: namestnik direktorja podjetja Snaga

Življenjepisnih podatkov nismo našli.
Nekdanja državna sekretarka za ekonomske odnose s tujino, bila je
članica ožje pogajalske skupine Slovenije za vstop v EU, ambasadorka
Fundacije Pustimo jim sanje.

Vojka Ravbar

-0000198 – 05274

Danes: izvršna direktorica SKB banke

Bojan Veselinovič, rojen 20.02.1965, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani
novinar in izpolnjuje pogoje, ki jih za imenovanje direktorja STA d.o.o.
predvideva ustanovna listina družbe. Leta 1988 se je redno zaposlil na RTV
Ljubljana, od leta 1989 do 1991 je bil dopisnik Radia Slovenija iz Beograda,
nato je bil štiri leta urednik Uredništva notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj
Radio Slovenija. V letih 1995 do 2006 je bil odgovorni urednik informativnega
programa Radia Slovenija. Pred imenovanjem direktorja STA pa je opravljal
funkcijo urednika v časopisni hiši Dnevnik.
Vir: http://www.vlada.si/nc/si/aktualno/sporocila_za_javnost/sporocilo_za_javnost/article/489/1461/

Bojan Veselinovič

-0014000 - 05447
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke stalnih
virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov rezervne
sestave in registriranih sodelavcev SDV

Danes: na čelu STA (direktor)

Voljč je bil v letih 1976-1979 vodja oddelka za analize v Narodni banki
Slovenije. V letih 1979-1992 je delal za Svetovno banko v Washingtonu in
Mehiki. Leta 1992 je postal prvi mož NLB, leta 2006 pa glavni izvršni
direktor druge največje banke na Madžarskem K&H.
Vir: http://www.siol.net/gospodarstvo/2010/03/marko_voljc_bo_novi_clan_uprave_kbc.aspx

Marko Voljč

- 0000198 - 05095

Danes: z 29.aprilom 2010 postal novi glavni izvršni direktor KBC za Srednjo in Vzhodno Evropo ter Rusijo in
član uprave KBC

Nekdanja ministrica za pravosodje, diplomirana pravnica. Več nismo našli.

Slike nismo našli!

Metka Zupančič

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

Danes: notarka

Franc Kunej

Rodil se je leta 10. 10. 1939 v Brežicah, kjer je končal tudi gimnazijo. Po
začetnem študiju medicine je po končanih dveh letnikih presedlal na
ekonomijo in diplomiral na Fakulteti za zunanjo trgovino. Zaposlen je bil
v carinski službi kot revizor in nazadnje kot pomočnik direktorja carinske
uprave. Leta 1992 je bil v skladu z resolucijo Varnostnega sveta OZN
nacionalni koordinator izvajanja embarga proti Jugoslaviji. Sodeloval je v
raznih delegacijah Republike Slovenije v tujini, začetku leta 1996 pa je za
štiri leta stopil v diplomacijo in postal prvi ekonomski svetovalec
slovenskega veleposlaništva na Dunaju. Po vrnitvi je v carinski službi do
upokojitve leta 2002 vodil sektor za mednarodno sodelovanje.
Danes se ukvarja s proučevanjem zgodovine, publicistično dejavnostjo
(objavlja članke v dnevnih in periodičnih edicijah), z naravnim
zdravilstvom in predava o zgodovini Istre.
Vir: http://www.zamolcanaistra.eu/franckunej.asp

Nekdanji pomočnik direktorja carinske uprave, bil je 23 let v preiskovalni službi
jugoslovanske carine.

-0013308 – 00001

Danes: publicist, predava o zgodovini Istre

Rojen 10.7.1944, je leta 1967 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Je univerzitetni diplomirani ekonomist, upokojenec, bil je dolgoletni direktor
in predsednik uprave Luke Koper, d.d., direktor predstavništva Gospodarske
zbornice Jugoslavije v Trstu z bogatimi izkušnjami s področja logistike,
naftne industrije, farmacije, avtomobilske industrije, živilske industrije,
bančništva, zavarovalništva. Je tudi član nadzornega sveta družbe Petrol
d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana. 10.4.2009 je postal član
nadzornega sveta Intereurope d.d. in z 20.5.2009 prevzel funkcijo
predsednika nadzornega sveta Intereurope d.d.
Vir: http://intereuropa.hal.si/slo/predstavitev_nadzorniS.asp

Bruno Korelič

-0014163 – 00023
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke
stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV

Danes: predsednik nadzornega sveta in predstavnik delničarjev Interevrope d.d.

Življenjepisnih podatkov nismo našli. Svojo vlogo pa ima.

Toni Gašperšič

-0000198 - 26089

Danes: humorist upokojenec

“51-letna Nastja Franko je tožilka že 25 let, ko je bila imenovana za
namestnico takratnega javnega tožilca, leta 1995 pa je postala vodja
splošno-kazenskega oddelka na tožilstvu v Ljubljani.” Barbara Brezigar
o Frankovi leta 2005
Vir: http://24ur.com/novice/slovenija/ljubljansko-tozilstvo-ima-vrsilko-dolznosti.html

Nekdanja začasna vodja Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani

Nastja Franko

-0000 198 - 07376

Danes: vrhovna državna tožilka

Življenjepisnih podatkov nismo našli.
Eden od urednikov Slovenskih novic, novinar, ki je sprožil afero Vič
Holmec, nekdanji član Društva novinarjev Slovenije, nekdanji urednik
Info TV,…
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Bojan Budja

-0014000 - 05333
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke
stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV
- 0000198 - 27208

Danes: odgovorni urednik Vestnika

Slike nismo našli!

Rojen 11.09.1949 v Ivanjševcih materi Mariji z dekliškim priimkom
Varga in očetu Kolomanu. Po priimku Varga sorodnik Milana Kučana.
Začetni poklic je voznik tovornjaka, potem je bil prometni miličnik, nato
pa je postal uslužbenec RSNZ UDBOVEC. Bil je skupaj (s tistimi 178)
leta 1991 pri 42-ih letih upokojen z “žegnjem” Peterletove vlade. Je
registriran kot detektiv. Pravnik je postal potem, ko je vstopil v SDV,
enako kot Isajlovič (generacija 1949).
Vojaški rok je služil v titovi gardi v Beogradu.

Ludvik Rituper

-0060000 – 01512
oznaka za usluzbenca SDV in
pripadnika rezervne sestave SDV

Danes: pravnik

Sin ima v Murski Soboti kar veliko odvetniško pisarno s šestimi
zaposlenimi. Pri njem je zaposlena tudi hčerka predsednice Okrajnega
sodišča v Murski Soboti Darinke Pušenjak.
Vir: zasebni

Univ. dipl.inž.grad., solastnik in direktor poslovnega sistema Intering Holding,
najbogatejši Prekmurec, čigar premoženje je ocenjeno na 52MIO EUR.
Vir: različni viri na svetovnem spletu

Stanko Polanič
-0000198 – 11740

Danes: lastnik Panvite

“Skupina Panvita združuje podjetja, katerih dejavnost je
nadzorovana in okolju prijazna pridelava in predelava hrane od njive
do mize. Že desetletja nas gostite v vaših domovih, prenovljeni in z
novo življenjsko energijo ter vitalnostjo pa prihajamo k vam sedaj
tudi kot ponudnik prehrane višje kakovosti.”
Vir: http://www.panvita.si/

Janko Prunk

Zgodovinar in politik, * 30. december 1942, Loka pri Zidanem Mostu.
Prunk piše in je pisal o analitični politologiji, novejši zgodovini, združitvi modernih
političnih formacij in zgodovini socialne in politične filozofije v Sloveniji, o zgodovini
političnih gibanj v Sloveniji od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne, še posebej
o problematiki glede slovenskega krščanskega socializma in slovenskih narodnih
vprašanjih.
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1966 diplomiral iz zgodovine,
magistriral leta 1972, doktoriral pa leta 1976 s takrat kontroverzno temo "Pot
krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto slovenskega naroda 1918-1941". Pozneje
se je usposabljal tudi na Univerzi v Leipzigu in na Visoki šoli za socialne študije v
Parizu. Med leti 1984 in 1988 je bil štipendist fundacije Alexander von Humboldt in je
kot gostujoči profesor poučeval v Kölnu in Freiburgu. Je član Inštituta za evropsko
zgodovino v Mainzu in sodelavec Centra za integrirane študije v Bonnu. Poučuje kot
redni profesor na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
Bil je tudi aktivno udeležen v politiki. Kot zgodnji občudovalec Jožeta Pučnika se je
priključil Demosovi stranki po demokratizaciji Slovenije. Bil je minister za Slovence po
svetu in narodnosti v Sloveniji v prvi vladi Janeza Drnovška (1992-1993) in med
ustanovitelji Slovenske demokratske stranke, katero je spomladi 2008 zapustil.
V letu 2005 ga je zunanji minister Dimitrij Rupel imenoval za predsednika slovenskohrvaške zgodovinske komisije.
Vir: Wikipedija

-0000584 - 00002

Danes: profesor na FDV v Ljubljani

Življenjepisnih podatkov nismo našli. Zgovoren je dosje.
Lastnik in direktor svojega transportnega podjetja.

Slike nismo našli!

Andrej Klobasa
-0015500 – 00000

Danes: predsednik sekcije za promet pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije

Življenjepisnih podatkov nismo našli.
Že več desetletij je direktor Mlinopeka v Murski Soboti, dober prijatelj
Milana Kučana in Ludvika Rituperja.
Vir: zasebni

Karel Pojbič

Takole pa udbaši skupaj…Karel Pojbič - levo in Geza Erniša z
ženo – desno.

Danes: še vedno direktor Mlinopeka v Murski Soboti

Življenjepisnih podatkov nismo našli. Nekdanji računovodja velike Občine
Murska Sobota, predsednik Krajevnega odbora Tešanovci.
Vir: zasebni

Franc Cipot

-0000198 - 19769

Danes: župan Moravskih Toplic in direktor smetarskega podjetja CERO v Puconcih

Rojen 28. novembra 1941 v Strehovcih. Prvi župan Murske Sobote v samostojni
Sloveniji, nekdanji veleposlanik v Budimpešti, nekdanji predsednik sodišča v Murski
Soboti, bil je direktor pošte v Murski Soboti, bil je predsednik skupščine SO v Murski
Soboti, bil je podpredsednik Državnega zbora.
Vir: Zasebni in različni viri na svetovnem spletu

Andrej Gerenčer

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

Danes: upokojenec morda???

Politik, poslanec in pravnik, * 2. januar 1961.
Član Liberalne demokracije Slovenije, je bil leta 2004 tretjič izvoljen v Državni zbor
Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles:
- Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije,
- Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (predsednik) in
- Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje.
Leta 2006 je izstopil iz Liberalne demokracije Slovenije.
Vir: Wikipedija

Diplomirani upravni organizator.

Davorin Terčon

-0000198 - 23935

Danes: župan občine Sežana

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!

OBSTOJ SLOVENSTVA – da ali ne?
Drage Slovenke in cenjeni Slovenci ter vsi, ki dobro v srcu mislite!
Ali poznate pravo slovensko zgodovino? Poznamo jo le redki, ker v šolah ne predavajo naše prave in
resnične zgodovine. Pravijo, da smo prišli tam od nekod, izza Karpatov. »Kdo je tebe, Praslovan, plavati
učil, da si preplaval tisto rusko reko…«, pojejo estradniki - plačanci za manipuliranje in zavajanje.
Narod, ki ne pozna svoje zgodovine, je obsojen na propad.
Če pogledate sledite predstavitvi, od kje prihajajo ali kje so se šolali osrednji kreatorji prejšnjega
enopartijskega režima, ki so leta 1990 oblast samo uzurpirali in nadaljevali z uničujočim pohodom,
ugotovite, da imajo mnogi izmed njih gene barbarskih narodov, ki so od nekdaj uničevali druge narode in
zavzemali njihova ozemlja ter jih spravljali v podrejeni položaj.

Njihov barbarski značaj se kaže v tem, da nikogar ne spoštujejo, da so agresivni, razdiralski, pohlepni in
nikoli niso znali delati ničesar pametnega. Vedno živijo na tuj račun in to razkošno življenje. Besede
“pomanjkanje” ne poznajo, za razliko od drugih pošteno živečih ljudi, od katerega dela živijo in bogatijo.
Velike probleme imajo tudi s samospoštovanjem in samozavestjo. Zato so pripravljeni prodati tudi svojo
lastno mater prvemu kupcu, ki pride mimo. Ponosa nimajo niti trohice, a ogromno napuha in
narcisoidnosti ter arogance. Pomilovanja vredne veličine, ki ostale gledajo z neba višine, nabrekle kot
meduze so strupene, pravi naš pesnik g. Petauer Tomaž.

Osrednji problem je njihova vzgoja brez vrednot, kar se odraža tudi v tem, da se niso naučili delati, ker se
niso imeli od koga. Da ne znajo gospodariti, ustvarjati, za njih ne veljajo nobena pravila in noben zakon,
poštenje in spoštovanje drugih je za njih španska vas. Oni so nad vsemi. So pa mojstri manipulacije, laži,
prevar in spletk ter rušenja tujega skrbnega dela.

Zato se ne smemo čuditi, da so s svojim zgledom in ravnanjem zastrupili že večji del slovenskega naroda,
ki je podlegel in prevzel napačne vzorce njihovega razmišljanja, govorjenja in delovanja. Ta miselnost se
širi kot rak in razjeda zdravo narodovo telo.
K temu pripomorejo tudi tako, da skušajo z vedno novim in novim nekontroliranim priseljevanjem gene
čim bolj pomešati, da bi iz vsega skupaj nastala neka multikulturno mineštra brez repa in glave, ko se ne
ve, kdo pije kdo plača in kdo je v Sloveniji sploh avtohton prebivalec, potomec Karantancev.
Ker oni vedo, da so hlapci svoje lastne majhnosti in so se kot taki vedno pripravljeni podrejati tujcem, so
to prenesli s svojimi zgledi in propagando tudi na slovenski narod, ko venomer ponavljajo, da smo
majhni, nebogljeni in se moramo podrejati »velikim«. Tisto o hlapcih na svoji zemlji, ki je vzeto
popolnoma iz konteksta pisanj Ivana Cankarja, so namenoma podtaknili in širili, da bi se slovenski narod
sprijaznil, da je takšen.
Ker so sami izredno zavistni do vsakega, ki je uspešen in pameten, so tudi to uporabili za zastrupljanje in
sugestije slovenskemu človeku in najbrž poznate tisto floskulo o tem, kako smo Slovenke in Slovenci
neizmerno zavisten narod. Tudi to se je prijelo in se širi kot rak.
S svojim zgledom nenehnega prepiranja med seboj, seveda gre zgolj za umetno ustvarjene konflikte, da
bi se čim več ljudem njihovo početje zagnusilo, da ne bi več spremljali, kaj se dogaja, pa spet prenašajo
te vzorce na slovenski narod, kako naj biva in deluje v svojem lokalnem območju. Zato je na sodiščih
preko milijon tožb med sosedi, ko barbarski odvetniki pobirajo neizmerne količine denarja že tako
obubožanemu prebivalstvu.

A takšen slovenski narod, kot ga hočejo oni ustvariti po svoji podobi, v zgodovini nikoli ni bil in nikoli ne
bo. Nikoli nismo nikogar ogrožali in zavojevali. Smo pa trden, klen, potrpežljiv, priden in pošten narod,
zato nas niso uspele uničiti nobene vojne vihre, tudi ne z njihove strani organizirana boljševistična
revolucija in državljanska vojna, ko smo se Slovenke in Slovenci pobijali med seboj, medtem ko so oni po
truplih lezli k oblastniškemu koritu, kjer so še danes, ne.
Mi se ne damo, nismo niti hlapčevski, niti zavistni, niti nevzgojeni, niti skopuški, niti negospodarni in ne
nespoštljivi do kogarkoli. Takšni so ljudje z barbarskimi geni, ki želijo, da bi bili kar vsi kot oni.
In rezultat je tukaj. Nahajamo se na najniţji točki lastnega obstoja. Zdaj je samo vprašanje ali
bomo vstali in se temu BARBARSTVU UPRLI in jih pregnali, teh nekaj sto TIRANOV, ki nam že desetletja
pijejo srčno kri, ali pa bomo v popolnem razkroju naše družbe in vrednot dokončno pogubljeni in
razprodani.

Ni veliko časa, bije zadnja ura.
A ker se zavedamo pomembnosti tega časa, ko gre za OSTATI INU OBSTATI, smo prepričani, da boste še
pravi trenutek začutili odgovornost in neizmerno željo po samoohranitvi. Tako boste tudi vi prišli na UPOR,
ki je UPOR ZOPER nevzdržno TIRANIJO BARBAROV nad slovenskim narodom s ciljem dokončnega
uničenja.
Tudi Vi ste odgovorni in Vaša pravica je narediti to, kar je v takšni situaciji nuja.
Kajti za popolno zmagoslavje zlega je dovolj že samo to, da dobri ljudje ničesar ne naredimo.

Zamisliti bi se morali ob dejstvu, da je Evropska unija sprejela v svoje članstvo državo, ki jo predstavljajo
kreatorji in sodelavci zloglasne politične zločinske policije UDBE. Državo, katere barbarska kasta skupaj z
domačimi izdajalci - janičarji izvaja genocid nad slovenskim narodom z različnimi oblikami manipulacije,

prevare, laži, finančnega spodkopavanja, nedelovanja in zlorabami pravne države ter različnih drugih oblik
tiranije. Tukaj je “sveti gral”: neizpodbitna dejstva kažejo, da ne gre več za teorijo zarote, ampak očitno
nekateri akterji velikih narodov EU skupaj z barbarsko kasto in domačimi izdajalci nadaljujejo Hitlerjevo
delo. Zdaj se mora tudi EU zamisliti nad predstavljenimi dejstvi ali pri tem podlem načrtu sodelujejo kar
vsi, ali pa gre za združbo, ki na drugačen (bolj sofisticiran) način uresničuje nedokončno izvedene načrte
nacistov, da bi slovenski narod dokončno in za vedno izbrisali z zemljevida združene Evrope?
Kako naj si sicer razlagamo, da kljub množičnim “klicem na pomoč”, množičnim opozorilom na različne
institucije EU, ne odreagirajo?!? Leta in leta se izgovarjajo na svoje (ne)pristojnosti…Razložimo si lahko le
na en način: da so sami vpleteni v ta nepojmljivo podel načrt. Slovenija ima takšno geostrateško točko,
da se zdi ta načrt prav zelo verjeten in o njem obstajajo dokazi.

Odgovorni smo prav vsi. Pomislimo na svoje potomce…
Očistimo Slovenijo tiranov in jo prenovimo v najlepšo in najbolj uspešno deželo, ki bo ljubeča domovina,
kot je to najboljša mati vsem, ki tukaj živimo in nam je do poštenja in do žlahtnega življenja.

SREČNO SLOVENIJA!

April 2010

Predstavitev pripravili:
Ekipa Gibanja OPS in prijatelji
http://www.osvobodimo.se/gibanje-ops
(ZAČASNA SPLETNA STRAN)

