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 - 6.del

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

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

LEGENDA
Poleg osebnih maticnih podatkov so v CAE se tri glavne vrste podatkov:
1. Dosje javne varnosti, kjer so zabelezeni ukrepi ljudske milice in sodnikov za prekrske
2. Dosje kazenskih obravnav, kjer so zabelezena kazniva dejanja, za katera je bil posameznik obsojen
3. Dosje drzavne varnosti, kjer so navedene stevilke dosjejev obcanov iz evidence SDV (stevilke za crtico (-) predstavljajo
stevilcno oznako konkretne osebe v doloceni kategoriji) in sicer:

a. 60000 – oznaka za usluzbenca SDV in pripadnika rezervne sestave SDV
b. 50000 do 50999 – stevilke dosjejev in hkrati registracijske številke rednih registriranih sodelavcev SDV
c. 55000 – oznaka za bivse (opuscene) redne sodelavce SDV
d. 20000 – oznaka za sodelavca varnostne sluzbe Oborozenih sil SFRJ (organa varnosti) JLA ali TO
e. 14000 do 14999 – stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV,
f. 15038 – številke dosjejev rezidentov SDV na funkcijah v gospodarskih in drugih organizacijah
g. 15156 – stevilke dosjejev funkcionarjev SDV

h. 15696 – stevilke dosjejev posebnih sodelavcev SDV
i. 13100 in 13588 – stevilke dosjejev posebnih virov (rezidentov) SDV
j. 13606 – številke dosjejev stalnih in obcasnih virov v RKC (rimokatoliski cerkvi)
k. 13790 – sodelavec ali usluzbenec SDV na politicni funkciji
l. 13820 – stevilke dosjejev nadzorovanih oseb, duhovnikov RKC in studentov TF
m. 16000 do 18000 – registracijske stevilke in oznake nadzorovanih oseb po kategorijah
n. Oznake ukrepov RSNZ (Depesa SDV ali operativni glasnik SDV): A (aretacija), N (nadzor), P (preiskava)
Ostale manj uporabljane stevilke in oznake: za razjasnitev njihovega pomena primerjamo iste stevilke ali oznake pri razlicnih
osebah

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?
Med njimi so veleposlaniki in diplomati!
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” drţavljan 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:

Dušan Lajovic

-0010715 - 00000

Častnik, politik, poslovneţ in diplomat, * 26. januar 1925, Ljubljana.
Rodil se je v druţini uspešnega tovarnarja; oče Emil Lajovic je ustanovil tovarno Tuba v
Ljubljani (ena izmed dveh in hkrati največjo tovarno tub na področju Jugoslavije). Po
osnovni šoli v Ljubljani so ga starši poslali v zasebno gimnazijo na otok Brač, ki so jo
vodili dominikanci; med njegovimi sošolci sta bila tudi Toussaint Hočevar (zgodovinar in
ekonomist) in Branko Mamula (general).
Ob pričetku aprilske vojne je bil na Braču, a so ga dominikanci, z ostalimi dijaki, postali
domov. V Ljubljani je nadaljeval šolanje na Srednji tehniški šoli, a ga je ţe konec aprila
oče poslal v Padovo, kjer je stanoval pri druţinskem prijatelju in delal v njegovi tovarni
za plastiko. Septembra 1941 se je vpisal na milansko Srednjo tehniško šolo, oktobra pa
se je vrnil nazaj v Ljubljano. Sprva se je moral vsak dan javljati na policijski postaji. Po
poroki brata Miša je vsa druţina odšla v Švico, iz katere so se vrnili šele junija 1943.
Dušan se je iz Padove vrnil v Ljubljano v aprilu 1943. Kmalu je postal obveščevalec za
Jugoslovansko vojsko v domovini (JVvD), nato pa se je priključil Notranjskemu odredu
JVvD. Deloval je tudi kot kontaktna oseba med JVvD in Slovenskim domobranstvom ter
z Tajno obveščevalno sluţbo (TOS). Pozneje je zbolel in s očetovo pomočjo se je skril v
sanatorij Šlajmerjev dom, kjer je ostal do marca 1945. V začetku maja 1945 se je
umaknil v Avstrijo, kjer je po ukazu Vladimirja Vauhnika navezal stike s britansko Field
Security Service (FSS), s pomočjo katere je nadaljeval pot v Italijo. Tu je opravljal
različne obveščevalne dolţnosti za Matjaţevo vojsko v domovini, dokler ga ni FSS 4.
februarja 1946 aretirala, ker jim ni hotel izdati podatke o Draţi Mihajloviću; izpuščen je
bil junija po Mihajlovićevi aretaciji. Sredi leta 1948 je postal poveljnik Centra 303 v
Trstu. 10. maja 1950 je zapustil Italijo in z ladjo odpotoval v Avstralijo. Sprva je delal
kot delavec, nato pa je leta 1958 ustanovil podjetje Impact Containers Pty Ltd, ki se je
ukvarjala z izdelavo tub; pozneje je odprl še podruţnice na Filipinih, v Maleziji in v
Venezueli. Leta 1976 je prodal svoj deleţ v podjetju.

Junija 1991 se je prvič vrnil v Slovenijo in prisostvoval razglasitvi neodvisnosti. Naslednji mesec
(17. julij) ga je Zoran Thaler, pomočnik ministra za zunanje zadeve Slovenije, imenoval za
posebnega veleposlanika z vsemi pooblastili, da zastopa Slovenijo pri Ministrstvu za zunanje
zadeve Nove Zelandije; leta 1992 je bil imenovan za častnega konzula Slovenije na Novi Zelandiji,
leta 1997 pa za častnega generalnega konzula za Novo Zelandijo, ki jo je opravljal do 1. julija
2003.
Leta 2003 je odprl spletno stran udba.net, s katero je sproţil afero Udba.net.
Leta 2005 mu je takratni predsednik Republike Slovenije, Janez Drnovšek, podelil zlati red za
zasluge »ob 80- letnici za zasluge pri povezovanju in ohranjanju slovenske skupnosti v Avstraliji in
Novi Zelandiji, pri osamosvojitvi Republike Slovenije, mednarodnem priznanju ter gospodarskih
povezavah Slovenije s svetom na diplomatskem mednarodnem področju«.
V njegovo druţino spadajo:
- Anton Lajovic (stric) je bil skladatelj in sodnik;
- Franc Lajovic (stric) je bil tovarnar in ţupan Litije;
- Pavla Lajovic (teta) je bila veletrgovka;
- Albin Lajovic (stric) je bil učitelj in ravnatelj;
- Ladi Lajovic (stric) je bil direktor Zavarovalnice Triglav;
- Emil Milivoj Lajovic (oče) je bil tovarnar;
- Mira Lajovic (mati) je bila slikarka;
- Miša Lajovic (brat) je bil politik, med drugim nekaj časa senator Avstralije; ...
Vir: Wikipedija

Danes: upokojenec

Boţidar Voljč

Danes doktor medicine in doktor znanosti je končal medicinsko fakulteto v Ljubljani
leta 1963, podiplomske študije pa na medicinskih fakultetah v Ljubljani in v Zagrebu.
Leta 1977 se je specializiral za druţinsko medicino. Leta 1980 je magistriral, leta
1989 je postal še doktor znanosti. Kot zdravnik splošne prakse je najprej delal v
Dobrovniku v Prekmurju, potem v Ribnici na Dolenjskem, kjer je leta 1979 postal
direktor zdravstvenega doma, leta 1981 pa generalni direktor zdravstvenih domov v
Ribnici in Kočevju. Potem je dve leti sluţboval v zdravstvenemu domu v Ljubljani kot
vodja oddelka za razvoj zdravstvenega varstva, leta 1986 je prevzel vodenje Zavoda
RS za transfuzijo krvi. Leta 1989 je bil izvoljen za poslanca v drţavnem zboru in za
predsednika parlamentarnega odbora za zdravstvo. V letih 1992 do 1997 pa je bil kar
minister za zdravstvo. Od leta 1999 do danes je vršilec dolţnosti zavoda za
transfuzijo krvi. Slovenijo je pripeljal v WHO
V preteklih letih je vodil tudi skupino avtorjev prvega slovenskega učbenika za
splošno zdravniško prakso in v njem ter v mnogih drugih edicijah objavil tudi več
lastnih prispevkov. Leta 1992 je vodil slovensko delegacijo na zasedanju generalne
skupščine svetovne zdravstvene organizacije WHO, na kateri so sprejeli Slovenijo kot
svojo novo članico, čez dve leti pa je generalno skupščino WHO vodil ţe kot njen
podpredsednik.
Boţidar Voljč, ki o nosilcih svojega priimka pravi: "Voljčevi so Notranjci. Moja rodbina
so vrhniški Voljčevi, vsi pa smo seveda Slovenci pa tudi staroselci, saj je naš priimek
dokumentiran ţe od leta 1644".
http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/hopla/16571

-0000198 - 31238

Opomba: glede na njegovo izjavo o svojih koreninah zakaj je torej na seznamu
UDBE?

Danes: član uredniškega odbora (za medicinsko gerontologijo) na Inštitutu Antona Trstenjaka

Andrej Umek

Diplomiral je leta 1976 na Oddelku za farmacijo na Fakulteti za naravoslovje in
tehnologijo Univerze v Ljubljani (mentor: prof. Jelka Korbar- Šmid), magistriral je leta
1981 na VTOZD Farmacija v Ljubljani na področju Farmakognozije (mentor: prof.
Pavle Bohinc). Leta 1986 je doktoriral na Univerzi v Ljubljani pod mentorstvom prof.
Pavla Bohinca. Od leta 1978 dalje (do 1987 kot asistent, naprej pa kot docent,
najprej za področje farmakognozije, nato pa za področje farmacevtske biologije) je
zaposlen na takratnem Oddelku za farmacijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo
- sedanji Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Raziskovalna področja: razvoj
analiznih metod za vrednotenje kakovosti rastlinskih drog, izolacija in strukturna
določitev različnih spojin iz rastlinskega materiala, določevanje nekaterih bioloških
učinkov drog ali izoliranih spojin rastlinskega in glivnega izvora. Skupaj s sodelavci je
v mednarodnih znanstvenih časopisih objavil več odmevnih člankov. Je nosilec
dodiplomskeh predmetov Farmakognozija in Fitofarmaki ter podiplomskega predmeta
Biogena zdravila. Je koordinator za Specializacijo iz farmakognozije. Nagrade: 1975
in 1976 Nagrada KRKE, 1977 Univerzitetna Prešernova nagrada za študente
Članstva: Slovensko farmacevtsko društvo, Komisija za zdravila II.
Vir: http://www.ffa.uni-lj.si/o-fakulteti/sodelavci/oseba/umek-andrej.html

-0014000 – 04431
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke
stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV

Danes: predavatelj na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani

Matija Malešič

Politik, pravnik, podpredsednik skupščine občine Maribor, podpredsednik
Izvršnega sveta Slovenije in veleposlanik, * 1933.
Dipl. pravnik, sprva deloval na področju zdravstva, nato pa je postal
podpredsednik skupščine občine, odgovoren za področje druţbenih
dejavnosti.
Leta 1989 je prevzel vodenje Skupščine občine Maribor. Dolţnost je
opravljal do prvih večstrankarskih volitev leta 1990.
Dne 16.maja je zaprisegel nov slovenski izvršni svet, prva vlada izvoljena
na večstrankarskih volitvah leta 1990. V slovenski osamosvojitveni vladi je
postal podpredsednik slovenskega izvršnega sveta, zadolţen za področje
druţbenih dejavnosti.
Leta 1992 je bil imenovan v ţirijo za podelitev Borštnikovega prstana in
zlate značke Borštnikovega srečanja.
Leta 1992 ga je vlada imenovala za slovenskega veleposlanika v Republiki
Hrvaški. Dolţnost veleposlanika v Zagrebu je opravljal od 10. septembra
1992 do 10. aprila 1998. Za svoje delo je prejel Red kneza Branimira z
ogrlico.
Vir: Wikipedija

-0000198 – 06636

Danes: upokojenec

Rastko Močnik

Sociolog, * 27. avgust 1944, Ljubljana.
Josip Rastko Močnik (pogosteje se podpisuje samo z drugim osebnim imenom: Rastko
Močnik) je diplomiral leta 1968 na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz sociologije in
svetovne knjiţevnosti z literarno teorijo. V letih 1968-1970 je bil časnikar pri dnevniku
Delo. V letu 1969-1970 je študiral na podiplomskem študiju na École pratique des hautes
études en sciences sociales v Parizu, v letih 1973-1975 na École des hautes études en
sciences sociales in študij dokončal pod mentorstvom Algirdasa Greimasa.
Leta 1983 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani doktoriral iz sociologije. Bil je zastopnik
sociologije pod Althusserjevim vplivom; smeri, ki jo sam Močnik imenuje historični
materializem. Od leta 1970 je zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je od leta
1997 redni profesor sociologije kulture. Raziskuje na področjih teorije ideologije, teorije
diskurzov, teoretske sociologije, teoretske psihoanalize, semiotike, epistemologije
humanističnih in druţbenih ved. Prevaja strokovna besedila iz angleščine in zlasti
francoščine, na primer dela Lacana, Durkheima, Maussa.
V političnem ţivljenju zrelih let je Močnik nastopal s stališč radikalne levice. Leta 2003 je
postal aktiven član Foruma za levico. Opredelil se je do nekaterih aktualnih političnih
vprašanj. Nasprotoval je razbitju Jugoslavije (ne pa tudi v kasnejšem kontekstu
osamosvojitvi Slovenije). Javno pa je nasprotoval vstopu Slovenije v zvezo NATO.
Nasprotuje tudi bolonjskemu procesu.
Vir: Wikipedija

Opomba: nekdo je moral tudi nasprotovati, a nadzorovano!

-0016162 - 00000

Danes: redni profesor na Fakulteti za druţbene vede v Ljubljani

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Znan po zastopanju druţine umrlega dečka Bora
Nekrepa. Epilog tega primera?!

Andrej Pitako

-0000198 – 05313

Danes: odvetnik in sodni tolmač

Sociolog, diplomat in politik, 28. april 1950, Ţuţemberk.
Obiskoval je novomeško gimnazijo, nadaljeval študij sociologije na Fakulteti za
druţbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistriral. Na volitvah leta 1990 je
sodeloval na listi LDS. Bil je izvoljen za neprofesionalnega poslanca takratnega
parlamenta (1990 - 1992) in postal je predsednik novomeške vlade, Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto. V vladi Janeza Drnovška je bil od leta 1994 minister
brez resorja Republike Slovenije, odgovoren za lokalno samoupravo. Med leti 1998
in 2002 je bil veleposlanik Republike Slovenije v Zagrebu. Od leta 2002 do 2006 je
bil novomeški ţupan.
Vir: Wikipedija

Boštjan Kovačič

-0000198 – 28703

Danes: ?

Nekdanji partijski funkcionar, direktor Energetike (njegova ţena Helena je direktorica
Magistrat International), ki je bil v začetku devetdesetih predsednik izvršnega sveta
skupščine mesta Ljubljane, na grbi pa ima znamenito afero Sonce, ko je mesto
saniralo ljubljansko Toplarno z izdajo obveznic. Njegovemu izvršnemu svetu pa so
očitali tudi "poslovno" sodelovanje s SCT, saj so gradbena dela za popravilo
ljubljanskega gradu in zidanje čistilne naprave Zalog dobivala draţja namesto
cenejših podjetij. Draškovič se je pozneje, vsaj navzven, umaknil iz druţabnega in
političnega ţivljenja, ukvarjal se je z bančništvom, energetika pa je bila, glede na to,
da je slovel kot dober poznavalec uporabnosti premoga, njegova strast ţe od nekdaj.
Vir: http://www.mladina.si/tednik/200317/clanek/m-zlsd/

Hrvoje Drašković

-0000198 - 00775

Danes: direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. “Legendarni prvi moţ” TV Koper
Capodistria. Soustanovitelj gredališča Maribor. Nekdanji direktor TV
Ljubljana.

Dušan Fortič

-0052811 - 00000

Danes: član Glavnega odbora ZZB za vrednote NOB Slovenije v Kopru

Pravnik in diplomat, * 16. oktober 1949, Ljubljana.
Nekdanji drţavni sekretar na zunanjem ministrstvu Slovenije. Predhodno
je bil vodja Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri NATO in WEU
(Western European Union).
Vir: Wikipedija

Boţo Cerar

-0000001 – 02217
- 0013100 – 01559
stevilke dosjejev posebnih virov
(rezidentov) SDV

Danes: očitno je vodja predstavništva pri NATO še vedno (http://www.nato.int/cv/permrep/slv/cerar.htm)

Politolog in diplomat, * 31. december 1952, Solkan.
Trenutno je veleposlanik Republike Slovenije na Danskem (2008-).
Med leti 2002 in 2006 je bil veleposlanik Republike Slovenije na Portugalskem.
Vir: Wikipedija

Bogdan Benko

-0000198 – 00188
-0000198 - 33718

Danes: 15.04.2009 ga je predsednik drţave Danilo Türk (beri KASTE) imenoval za izrednega in pooblaščenega
veleposlanika na Norveškem s sedeţem v danskem Koebenhavnu!

Sociologinja, pedagoginja, političarka in diplomatka, * 1929, † avgust
2008.
Leta 1974 doktorirala iz sociologije, nato pa se je v svojem strokovnem
delu posvečala predvsem sociologiji druţine. 16. maja 1990 je postala
predsednica Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo; s
tega poloţaja je bila razrešena 15. januarja 1991. Tega leta je postala
tudi prva veleposlanica Republike Slovenije v Avstriji, kjer je ostala do
leta 1997.
Vir: Wikipedija

Bila je prva ministrica za zdravje v samostojni Sloveniji.

Katja Boh

-0011313 - 00000
Vir: http://www.zurnal24.si/slovenija/umrla-katja-boh-117696

Zvone Šeruga

-0013100 - 00244
stevilke dosjejev posebnih virov
(rezidentov) SDV

Popotnik, novinar, pisec in fotograf, * 19. maj 1956, Sela pri Rateţu, Novo mesto. Osnovno šolo obiskoval
na Otočcu, gimnazijo pa v Novem mestu. Tako kot ostalim kmečkim fantom so mu popoldnevi minevali ob
pašnji krav, okopavanju vinogradov, zimski večeri ob druţinski molitvi roţnega venca za pečjo, ter poletnim
kopanjem na Krki. Za kmečko druţino je bilo tedaj morje predaleč in predrago. Po gimnaziji je leta 1974
vpisal novinarstvo na ljubljanski FSPN, kjer je v sedmih letih dokončal tri letnike, nato pa študij opustil.
Odkrije pa čare sveta in novinarskega dela, kar ga veliko bolj privlači kot suhoparen študij. Leta 1974 je šel
prvič čez mejo - v Trst po kavbojke. Na prvo pravo potovanje se je odpravil ţe naslednje leto (1975 prek
Evrope) z avtostopom, zatem severna Afrika (1976) in istega leta Indija ter leto pozneje pol leta Afrike.
Letala so bila predraga, vse poti vodijo po tleh in z nekaj dolarji na dan. V Srednjo Ameriko se je leta 1977
odpravil z ladjo in kolesom, in zatem z avtostop prepotoval še Zdruţene drţave. Takrat se mu je porodila
ideja o potovanju z motorjem okoli sveta. Pol leta je delal kot mornar med Indijo in Japonsko na ladji
Splošne plovbe, zasluţek in nekaj pokroviteljev mu je zadoščalo za starega Suzukija ter leto in pol potovanja
prek Severne in Juţne Amerike (1983/84). Na prvih štirih mesecih se mu je pridruţila tudi Romana,
študentska ljubezen, s katero še vedno druţno in prijazno vozita skozi ţivljenje. Po vrnitvi domov je napisal
prvo knjigo Potovanja k ljudem, z novo pokroviteljsko podporo pa sta leta 1985 skupaj z Romano, ki je v
tem času končala študij politologije, nadaljevala potovanje z motorjem prek Azije do Avstralije. Zadnji del
svetovnega potovanja, leto dni dolgo odkrivanje Afrike, pa je bilo istočasno tudi njuno poročno potovanje
(1989). O motorističnih odkrivanjih sveta govori knjiga Drugačne zvezde, o njegovem afriškem delu pa tudi
serija šestih televizijskih dokumentarcev z istim naslovom. 4. julija 1990 se jima je rodila hčerka Kaja, Zvone
pa je dve leti zatem nadaljeval svoja novinarska iskanja na nekaterih vročih in nevarnih vojnih ţariščih
Balkana, Somalije in Kambodţe – knjiga Nevarne poti. Leta 1995 so se druţno z Romano ter malo Kajo, ki je
imela pet let, za leto dni odpravili z nahrbtniki okoli sveta – knjigi Prijazne poti in Indijanci brez perja sta izšli
leta 1996. (18. avgusta 1996) se mu je rodil sin Grega, Zvone pa je začel na svoja odmaknjena brezpotja
jemati skupine sopotnikov, kar se je nekaj let zatem (2003) razvilo v Društvo popotnikov Šeruga – za
avanturiste. O teh izkušnjah govori njegova šesta knjiga Poti v neznano. Leta 2002 se je s celo druţino za
osem mesecev odpravil po zelo stranskih poteh Azije in Afrike – knjiga Nekam daleč je izšla leta 2003.
V zadnjih treh letih (2003-2006) se Zvone posveča predvsem vodenju skupin v plemenska področja Azije in
Afrike. Leta 2006 načrtuje novo potovanje: z motorjem iz Ljubljane v kenijski Nairobi; to je namreč še edini
del motorističnega potovanja, ki ga pred leti zaradi vojn in zaprtih mej ni uspel končati.
Zvone Šeruga ţivi z druţino v Ljubljani, občasno pa se umakne na Dolenjsko v staro druţinsko zidanico.
Vir: Wikipedija

Danes: verjetno uţiva sadove svojega dela

Opomba: Bil je načrtno poslan v drţave, iz katerih je prinašal posnetke o svetovni bedi in potem pisal
knjige, organiziral predavanja. Vse z namenom: prikazati, da doma ţivimo “v raju”. Kako sprevrţeno –
izkoriščati tujo bedo v svoje namene!!!
Še podatek: ţena Romana je odgovorna urednica dnevnika Delo in odgovorna urednica Nedela!

Slike nismo našli!

Politik, poslanec in ekonomist, * 5. november 1936.
Leta 1992 je bil izvoljen v 1. drţavni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil
član naslednjih delovnih teles:
- Komisija za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja druţbene lastnine
(predsednik),
- Komisija za evropske zadeve,
- Odbor za gospodarstvo in
- Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ.
Vir: Wikipedija

Izidor Rejc

-0000198 - 12932

Danes: upokojenec?

Bil je član Častnega odbora tekmovanja Planica 2010. Nekdanji direktor Alpine,
nekdanji predsednik nadzornega sveta Slovenske razvojne druţbe, nekdanji
predsednik Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo, predstavnik
vinskega konventa svetega Urbana, član nadzornega organa Tovarna papirja
Medvode d.d.,….

Boris Sovič

Poslovneţ, politik in diplomat, * 30. oktober 1956, Maribor.
Osnovno šolo Bojana Ilicha v Mariboru je končal leta 1971, leta 1975 pa Tehniško
elektro, strojno in tekstilno šolo v Mariboru. Leta 1980 je diplomiral na Visoki
tehniški šoli Univerze v Mariboru na smeri elektrotehnika, energetika. Leta 1981 je
končal šolo za rezervne vojaške častnike tehniške sluţbe kopenske vojske v
Zagrebu. Po odsluţenem vojaškem roku v Ljubljani je bil razporejen v teritorialno
obrambo v Mariboru.
Leta 1980 se je zaposlil v Elektrokovini v Mariboru kot samostojni projektant in
komercialno tehnični svetovalec na področju električne razsvetljave. Leta 1986 je bil
imenovan za člana poslovodnega odbora SOZD Elektrokovina in direktorja področja
elektro opreme in elektronike. Dolţnost je opravljal do konca avgusta 1990.
Je soustanovitelj Evropske hiše v Mariboru. Je član Zveze zdruţenj borcev za
vrednote NOB, Veteranskega društva Sever, Zveze veteranov vojne za Slovenijo in
Zveze slovenskih častnikov. Je častni član Območnega zdruţenja veteranov vojne za
Slovenijo Maribor, dobitnik zlate plakete Zveze zdruţenj borcev in udeleţencev NOB
Slovenije, častni občan občine Kraljevo (Srbija) in edini študent, dobitnik zlate
plakete Univerze v Mariboru.
Vir: Wikipedija

-0014000 – 04718
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke stalnih
virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov rezervne sestave in
registriranih sodelavcev SDV

Danes: veleposlanik Slovenije v Izraelu

Slike nismo našli!

Novinar, politik in publicist, * 1926, † 24. maj 2005.
Med letoma 1945 in 1948 sodelavec Primorskega dnevnika, v obdobju od
1953 do 1961 je bil zaposlen pri Ljudski pravici. Dolgo je bival v
Beogradu, kjer je med letoma 1970 in 1983 delal za agencijo Tanjug,
med letoma 1983 in 1990 pa je bil beograjski dopisnik časopisne hiše
Delo. Od 16. maja 1990 do 24. aprila 1991 je bil vodja oz. republiški
sekretar Urada Republike Slovenije za informiranje (Demosova vlada).
Za svoje novinarsko in publicistično delo je leta 1958 prejel Tomšičevo
nagrado. Stanič je tudi avtor preko 60 dokumentarnih filmov.
Vir: Wikipedija

Stane Stanič
-0013934 – 00000
-0055000 – 00000
oznaka za bivse (opuscene) redne sodelavce SDV

Mito Trefalt

-0015427 - 00015

Igralec, TV voditelj, urednik, in športni reporter, * 1939.
Diplomant nekdanje Akademije za gledališče in nekaj časa je nastopal kot igralec v SNG Drama
in pri Odru 57. Kot športni reporter je najprej delal na radiu, kmalu zatem pa tudi na televiziji,
kjer je poleg komentiranja športnih prenosov vpeljal akcijo Brazde vzdrţljivosti in tri serije
trimskih oddaj. Leta 1980 je začel pisati scenarije za razvedrilne oddaje, ki jih je tudi vodil (Naše
srečanje, Kolo sreče, Ona in on, Silvestrske oddaje z Avsenikom in Privškom in še mnoge
druge).
Oddaja Košnikova gostilna je bila na sporedu od leta 1984 do 1987. Zanjo je pisal scenarije ter v
njej igral vlogi Prleka Juţeka in Gorenjca Janeza Košnika. Zaradi prepleta zabave, ljudskega
izročila ter pevske kulture in Košnikovega humorja mu je h gledanju uspelo pritegniti rekordno
število gledalcev. Leta 1978 je zasnoval akcijo z naslovom Brazde vzdrţljivosti. Sprva je bila njen
pokrovitelj RTV Slovenija, leta 1994 se je preselila v Športno unijo, ţe nekaj let pa deluje kot
športno društvo z istim imenom.
Štiri leta (1991–1995) je vodil razvedrilni program Televizije Slovenija. V tem času je uvedel
številne nove oddaje in angaţiral nove zunanje sodelavce, pri tem pa je tudi povečal obseg
razvedrilnega programa s 37 na 105 minut dnevno. V program je uvedel Nedeljskih 60, Tvariete,
Presodite, Igre brez meja, Po domače, Teater Paradiţnik, Mojstri, Roka Rocka, Feydeau:
Komedije, Bobenček, Komu gori pod nogami, Hugo, Kolo sreče, Gore in ljudje, List in cvet, ABC
ITD, Lingo, Pari, Štiri v vrsto.
V tujini je sodeloval pri več projektih Evrovizije in televizijskih festivalih. Dve leti (1996 in 1997)
je predsedoval skupini urednikov za razvedrilo pri Evroviziji. Skupina je v tem času na
tekmovanju za evrovizijsko popevko (Eurosong) odpravila ocenjevanje ţirij in uvedla glasovanje
po telefonu. Leta 1996 je bil vodja projekta Iger brez meja v Torinu, leto kasneje pa v
Budimpešti in Lizboni. Istega leta je predsedoval selekcijski komisiji televizijskega festivala Zlata
vrtnica v Montreuxu.
Leta 2005 je ustanovil Dobrodelno društvo France Trefalt in začel sodelovati s Slovenskim
društvom Hospic. Pozneje je sodelovanje razširil tudi na druga društva in sodeloval s socialnimi
sluţbami različnih slovenskih občin in njihovimi ţupani.
Vir: Wikipedija

Danes: upokojenec?

Rojen 4.12.1942 v Ljubljani. Publicist prevajalec. Študiral je na AGRFT v Ljubljani,
nato je delal kot dramaturg in urednik pri ljubljanskem radiu, kot usluţbenec
slovenskega veleposlaništva na Dunaju.
Ob reţiji in prevajanju se ukvarja s teoretičnimi vprašanji radijske dramaturgije in
zgodovino slovenskega gledališča po 2. Svetovni vojni.
Vir: http://www.drustvo-dsp.si/si/pisatelji/609/detail.html

Publicist, prevajalec, dramaturg, urednik in diplomat.
Vir: Wikipedija

Nekdanji veleposlanik v Bruslju, Berlinu,…

Borut Trekman
-0013100 – 01204
stevilke dosjejev posebnih virov (rezidentov) SDV

Danes: ? Morda upokojenec

Političarka, ekonomistka in pedagoginja, * 12. junij 1961.
Leta 2006 je bila na Socialnih demokratov izvoljena v Mestni svet Mestne občine
Ljubljana.
Vir: Wikipedija

Metka Tekavčič
-0014000 – 06109
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke stalnih virov na
zvezi usluzbencev, pripadnikov rezervne sestave in registriranih
sodelavcev SDV
- 0000198 - 31189

Danes: redna profesorica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, vodja Svetniškega kluba Socialnih demokratov
v Mestnem svetu MOL

Uroš Aljančič

-0015038 – 00477
številke dosjejev rezidentov SDV
na funkcijah v gospodarskih in
drugih organizacijah

Danes: Vila A Poslovno
svetovanje, Uroš Aljančič s.p.

Rojen: 1952, Jesenice
2. SEDANJA FORMALNA FUNKCIJA IN ZAPOSLITEV
Samostojni podjetnik in lastnik podjetij, deleţev in delnic
3. DOSEDANJE FUNKCIJE IN OSTALI PODATKI S TEM V ZVEZI
Leta 1989 je bil med kandidati za CK ZKJ, generalni direktor Elana, vodja hčerinskega podjetja Elana na
Švedskem
II. PODROČJE DELOVANJA
1. STROKOVNO PODROČJE
Gospodarstvo
2.PODROČJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Financiranje
III. MESTO V HIERARHIJI
1. MESTO V HIERARHIJI LOBIJA
Izvajalec
2. NADREJENI
Janez Kocjančič, Ţivko Pregl, Joţe Ţagar, Janez Zemljarič, Herman Rigelnik
3. SODELAVCI NA PRIBLIŢNO ENAKI RAVNI
Aleksander Lovec, Stanko Debeljak, Dušan Hočevar, Roman Jeglič, Joţe Duhovnik
4. PODREJENI
Matija Škof
IV. MOTIV SODELOVANJA V MAFIJSKEM LOBIJU
Osebne koristi, kompromitacija
V. PERSPEKTIVE
1. MOŢNO NAPREDOVANJE V JAVNEM ŢIVLJENJU
2. MOŢNO NAPREDOVANJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Odvisno od sodnega razpleta procesa Elan. Moţno, da bo naslednja ţrtev, če Koder ne bo zadostoval.
VI. PREDNOSTI IN SLABOSTI
1. PREDNOSTI
Pretkan zagovornik trţne ekonomije, vešč v finančnih poslih in skrivanju pred javnostjo, pozna podatke
o darilih visokih vrednosti, ki so jih dobili slovenski komunistični politiki (Kučan, Popit, Marinc) med 1980
in 1990.
2. SLABOSTI
VII. DRUGI POMEMBNI PODATKI
Ţena Mojca je lastnica in direktorica podjetja Vila gostinsko, turistično in trgovsko podjetje Trţič d.o.o., z
dejavnostjo gostinstvo in turizem, drugi hoteli in moteli.
Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

Ivo Banič

Rojen: 26.10.1932
2. SEDANJA FORMALNA FUNKCIJA IN ZAPOSLITEV
Direktor slovenskega elektrogospodarstva
3. DOSEDANJE FUNKCIJE IN OSTALI PODATKI S TEM V ZVEZI
član vodstva SOZD Iskra in eden od kandidatov za predsednika KPO, zadolţen za PODROČJE
organizacije in informatike, bil na Inštitutu za ekonomske raziskave, drţavni sekretar na Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti, zadolţen za industrijo.
II. PODROČJE DELOVANJA
1.STROKOVNO PODROČJE
Diplomant fakultete za elektrotehniko
2. PODROČJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Privatizacija, financiranje
III. MESTO V HIERARHIJI
1. MESTO V HIERARHIJI LOBIJA
Šef področja
2. NADREJENI
Janez Zemljarič, Janez Vipotnik, Janez Kocjančič
3. SODELAVCI NA PRIBLIŢNO ENAKI RAVNI
Maks Tajnikar, Davor Valentinčič, Ivan Ţagar, Peter Rigl
4. PODREJENI
Roman Jeglič, Janez Vipotnik ml.
5. SORODSTVO

Hči Banič Wolfand Helena je bila organizator goljufive igre Catch the cash.
IV. MOTIV SODELOVANJA V MAFIJSKEM LOBIJU

Finančne koristi, kompromitacija
V. PERSPEKTIVE
1. MOŢNO NAPREDOVANJE V JAVNEM ŢIVLJENJU
Računa na ministrsko mesto v primeru zmage ZL in LDS.
2. MOŢNO NAPREDOVANJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Eden od kandidatov za Zemljaričevo mesto
VI. PREDNOSTI IN SLABOSTI
1. PREDNOSTI
Pretkan, samozavesten, številna znanstva
2. SLABOSTI
Nedelaven, zaverovan vase, kompromititan s Catch the Cash
VII. DRUGI POMEMBNI PODATKI
Pri organizaciji igre Catch the cash je tesno sodeloval z Romanom Jegličem. Varovanje akcije so
izvajali pripadniki Specialne enote policije, ki so pozneje izvršili znani Celovški rop, zaradi katerega je
odstopil minister SKD Ivo Bizjak. Je podpisnik pobude za izvolitev Kučana za predsednika.
Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

Ivo Banič

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

Danes: upokojenec morda

Slike nismo našli!

Egon Conradi

-0015156 – 00013
stevilke dosjejev funkcionarjev SDV
-0013790 – 00091
sodelavec ali usluzbenec SDV na
politicni funkciji

Danes: upokojenec

Rojen: 1925, Kuzma pri Murski Soboti
2. SEDANJA FORMALNA FUNKCIJA IN ZAPOSLITEV
Upokojenec
3. DOSEDANJE FUNKCIJE IN OSTALI PODATKI S TEM V ZVEZI
Obveščevalec VOS na kočevskem območju, šef VOS za Štajersko, visok funkcionar OZNE, šef Udbe za
Slovenijo, direktor Kompasa, dolgoletni predsednik NK Olimpija.
II. PODROČJE DELOVANJA
1. STROKOVNO PODROČJE
Turizem, tajne sluţbe
2. PODROČJE V MAFIJSKEM LOBIJU
Varnostno obveščevalni sistem, financiranje mafije
III. MESTO V HIERARHIJI
1. MESTO V HIERARHIJI LOBIJA
Šef področja, svetovalec
2. NADREJENI
Mitja Ribičič, Niko Kavčič, Stane Dolanc
3. SODELAVCI NA PRIBLIŢNO ENAKI RAVNI
Pavle Car, Štangelj, Polde Maček, Niko Kavčič
4. PODREJENI
Ivan Erţen, Ivan Zidar
IV. MOTIV SODELOVANJA V MAFIJSKEM LOBIJU
Ideologija, kompromitacija, osebne koristi
VI. PREDNOSTI IN SLABOSTI
1. PREDNOSTI
Izkušen, potrpeţljiv, zna ostati v ozadju
2. SLABOSTI
Pohlepen na denar, manj inteligenten
VII. DRUGI POMEMBNI PODATKI
Znan po neuspelem bombnem atentatu, ki ga je po njegovem načrtu organizirala slovenska SDV na
avstrijskem Koroškem, v katerem sta bila huje poškodovana dva sodelavca SDV. Atentat je hotela SDV
podtakniti koroškim desničarjem in v Sloveniji ustvariti protiavstrijsko razpoloţenje. Bomba je v muzeju
eksplodirala prezgodaj in ranila atentatorja.
Vir: shrani.si/files/hobotnic12nn6.doc

"Enostavno je najboljše in v kuhinji to še posebej velja. Spominjam se
časov, ko sem kot 24-letni fant prišel k predsedniku Titu. Zadolţen sem
bil za vse njegove goste, za organizacijo in streţbo. To so bili nepozabni
časi. Oba z Jovanko sta bila do naju z Metko zelo prijazna, profesionalna,
večkrat sta naju povabila na Brione. Tu in tam sva prevzela tudi
organizacijo čajank na ladji,"
Vir: http://zadovoljna.si/clanek//barvni_tip/zvezdniska-kuhinja-jozef-oseli.html

ZANIMIVO BRANJE: http://www.dobrojutro.net/izjava_dneva/79894/?apage=171
“Smatram, da bi Slovenija v tem trenutku rabila vsaj tri Gole otoke za vse tiste, ki so
si toliko nabrali in pokradli to malo Slovenijo.”

Joţe Oseli

Joţef Oseli je prvi in edini Slovenec, ki je postal član Francoske kulinarične
akademije, torej inštituta, ki ţe od leta 1370 zdruţuje največje kuharske mojstre z
vsega sveta. Pred tem je osem let stregel Josipu Brozu Titu, pogostil drţavnike
Mitteranda, Gorbačova in Haileja Selasija, v novejšem času Vaclava Havla in Arpada
Gönza ter za povrh dvakrat stregel samim lepotičkam, kandidatkam za miss sveta na
Sejšelih.

-0000198 - 12171

Vir: http://www.aktivni.si/prehrana/umetnost-pritiskanja/

Danes: vedno v središču med kuharskimi mojstri

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli, niti fotografije. Po podatkih iz dosjeja sklepamo,
da gre za očeta Marcela Štefančiča – znanega TV voditelja.

Slike nismo našli!

Marcel Štefančič st.
-0016900 – 00000
registracijske stevilke in oznake nadzorovanih oseb po
kategorijah
Opomba: To pomeni delovanje pod nadzorom.
-0020000 – 00000
oznaka za sodelavca varnostne sluzbe Oborozenih sil
SFRJ (organa varnosti) JLA ali TO

Danes: upokojenec, morda

Rojen 25.04.1960 v Breţicah. Filmski publicist, kritik in televizijski voditelj, najbolj
znan po oddaji Studio City, zapisan med dobitniki viktorjev.
Zanimivo branje http://justa4t-novice.blogspot.com/2009/11/marcel-stefancic-jr-teorijezarote.html

Marcel Štefančič ml.

-0016900 – 00001
registracijske stevilke in oznake
nadzorovanih oseb po kategorijah
Opomba: To pomeni delovanje pod
nadzorom.

Danes: filmski publicist, kritik in televizijski voditelj

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!

ELEMENTI GENOCIDA
Za nekatere, ki so ţe spregledali, to ne bo nič novega, za nekatere pa bo tole morda ZELO HUDO.
Resnica je ponavadi grenka, a seveda samo za ljudi, ki se z njo ne morejo ali pa nočejo soočiti.
1. V šolah namenoma poučujejo zlagano zgodovino;
2. Namesto da bi naše otroke poučevali za ţivljenje, jih poneumljajo in jim v glave trpajo nekakšne
faktografske podatke. Po zadnji analizi smo preko 60% funkcionalno nepismeni, v šolah poteka boj za
ocene, ne za znanje, kajti znanje v druţbi ni vrednota. Da o pomanjkljivi vzgoji skladno s temeljnimi
vrednotami sploh ne izgubljamo besed;
3. Našo mladino se uničuje tudi s tem, da se ne poudarja pomembnosti pravilne uporabe slovenskega
jezika; da se jih celo spodbuja k pijančevanju, drogo lahko kupijo na vsakem vogalu, prezgodnji spolni
odnosi so praksa, usmerja se jih k poslušanju tuje glasbe (vse več tujih koncertov). Mlade se ne spodbuja
k zdravemu domoljubju. Ljubiti domovino je nekaj slabega, kaj kmalu si lahko označen kot fašist, nacist
in še kaj;
4. Namerno in načrtno se uničuje oz. ne vzdrţuje našo kulturno dediščino. Od tega, da so uničili arhivsko
gradivo, da propadajo objekti, ki bi morali biti pod spomeniškim varstvom, namerno se podira stare
stavbe, ki so dediščina naših avtohtonih prednikov. Namesto njih gradijo prave neumnosti. Propadajo
hiše, dvorci, gradovi, kar je spodrezovanje naših korenin. Narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine,
svoje naravne in kulturne dediščine, je obsojen na propad;
5. Namerno se vceplja napačne vzorce obnašanja, ki jih naši predniki niso poznali, saj so se med sabo
spoštovali, sodelovali, ustvarjali in varovali dediščino svojih prednikov;

6. Načrtno uničevanje narodovih vitalnih interesov, ko so pristali na vse pogoje, ki jih je postavila EU pri
vstopanju. Zdaj imamo probleme, ker propada naše kmetijstvo, imamo samo še nekaj čez 25% lastne
proizvodnje hrane, namerno uničujejo naše gospodarstvo, izbrisali so preko 23 tisoč gospodarskih druţb;
7. Nedelovanje pravne drţave, ko se vse toţbe končajo njim (do 10% prvorazrednim drţavljanom) v prid;
8. Namerna povzročitev finančne nediscipline, da bi se pobili med sabo;
9. Namerno prekomerno zadolţevanje in nezaustavitev vseh oblik gospodarskega kriminala, ki se je
začelo ţe z ropanjem certifikatov s premeteno propagando, divjih privatizacij in še česa;

10. Ropanje naravnih virov, ko npr. še vedno izvaţamo neobdelan les za bagatelo v druge drţave, ki tam
za tak uvoz dobijo še subvencije. Nazaj pa uvaţamo drugorazredne izdelke iz odpadkov našega lesa, a za
velik denar. Potem pa je tu še voda, nafta v Piranskem zalivu, Prekmurju in še kaj;
11. Nekontrolirano in prekomerno priseljevanje tujcev glede na število avtohtonega prebivalstva.
Vnašanje tujih kultur in celo dajanje prednosti;
12. Negativna kadrovska selekcija in uničevanje intelektualnih potencialov na vseh področjih;
13. Do 500 samomorov na leto, druţinske tragedije, prometne nesreče, vse več represije - policijska
drţava!;
14. Nedelovanje organov pregona zoper prave kriminalce;
15. Beg pravilno izobraţenih ljudi v tujino;
16. Popoln razpad vrednot (zaradi napačnih vzgledov z vrha) in zaradi tega razkroj naše druţbe;

17. Namerna skrb za uničevanje našega naravnega okolja s prekomernim onesnaţevanjem, uvaţanje
nezdrave hrane preko zelene mafije in drugih;

18. Namerna “neskrb” za preventivno zdravje fizičnega in mentalnega zdravja ljudi. Namerno uničevanje
narodovega zdravja s kurativo. Preventive ni;
19. Nadaljevanje vcepljanja kolektivnega strahu narodu z represijo na vsakem koraku, še posebej proti
ljudem, ki jim je do poštenja in do častnega ţivljenja in so se izpostavili v javnosti zaradi krivic in
anomalij, ki jih povzročajo brezbriţni pripadniki KASTE;
20. Namerno usmerjanje k ustvarjanju multikulturne druţbe (sprejeti vsakega tujca in čimveč različnih
narodnosti) s ciljem, da se vse med seboj pomeša in se več ne ve, kaj in kdo je kdo;
21. Barantanje s slovensko zemljo skozi desetletja;
22. Razprodaja slovenske zemlje in nepremičnin, predvsem Prekmurje in Kras;
23. Mačehovski odnos do slovenskih manjšin (Avstrija, Italija, Madţarska) – krčenje finančnih sredstev,
pošiljanje plačancev (agentov) v skupine slovenskih izseljencev po svetu, da povsod delajo razdor in
onemogočajo vsakršne pogoje za nastanek česa pametnega;
24. Manipulativno delovanje medijev, ki so popolnoma v rokah oblasti; pranje moţganov, popolna
medijska blokada oseb, ki si upajo javno izraziti svoje nestrinjanje z dejanji oblasti in ljudem povedati
resnico o tej “zgodbi o uspehu”!
Pa še bi lahko naštevali.

REŠITEV JE ZAKON O ODPRAVI PRIVILEGIJEV SOCIALIZMA IN
DVAJSETLETNE TRANZICIJE
www.osvobodimo.se/ops

Prepričani smo, da se je megla ţe precej dvignila in da je marsikdo ţe spregledal.
Lučka za lučko, nastal bo travnik lučk, svetloba bo pregnala temo…In na travniku bodo zrasle…
CVETOČE ROŢE…

SREČNO SLOVENIJA!

Maj 2010

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

