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 - 8.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 dosjeja 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?

Dogaja se ţe, da se na javnih mestih (posebno v trgovinah Mercator , pa tudi na poštah in še marsikje) sliši neslovensko besedo!
vet EURA! Dragi Slovenci, na Slovenskem smo mi gospodarji in mi bi morali narediti red! Prijazno in kulturno
razloţiti ljudem, ki so prišli od drugje, da so tukaj sicer dobrodošli, a prilagajali se bodo oni. Oni se bodo naučili jezika in spoštovali našo
kulturo. Sicer tukaj ne bodo zaţeljeni. Kajti ko mi gremo nekam v tujino (razen tistih, ki tega ne razumejo), se pač skušamo prilagoditi
njihovemu okolju, navadam,…
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…
Med njimi so tudi ţupani, povrhu vsega nekateri še neslovenskega rodu! Ob teh dejstvih bi še slepi spregledal, za kaj gre…Počasi bomo
sestavili mozaik tega podlega scenarija. Scenarij GENOCID.

Odgovori in Krivci so PRED VAMI. Naslednjih 25:

Boris Pahor

-0004503 - 00000

Pahor se je rodil Trstu leta 1913. Po dovršeni osnovni šoli je obiskoval katoliško
Bogoslovno semenišče Koper (takrat, pod italijansko drţavo, Capodistria). Leta 1920 je
bil priča poţigu slovenskega Narodnega doma v Trstu, ki so ga izvedli italijanski fašisti,
kot Trţačan pa tudi drugim zločinom, ki so bili storjeni nad v takratni Italiji ţivečim
slovenskim prebivalstvom. V obdobju 2. svetovne vojne se je po propadu Mussolinijeve
Italije in nemški okupaciji trţaške pokrajine na partizanski strani udeleţil
narodnoosvobodilne vojne. Zadnje leto vojne je preţivel v treh nacističnih
koncentracijskih taboriščih (Natzweiler-Struthof, Dachau in Bergen-Belsen). Po vojni je
zagovarjal potrebo po slovenski demokratični drţavi.
Njegova literarna dela so priznana v Franciji, Nemčiji, ZDA, v mlajšem obdobju pa tudi
v Španiji in na Finskem. Najbolj znan zapis je Nekropola, roman o pisateljevem
ţivljenju v taborišču Natzweiler-Struthof. Zelo znana je tudi trilogija o slovenski
manjšini v Italiji, prevedena v nemščino in francoščino. Tudi več drugih del je
prevedenih v francoščino, nemščino, srbohrvaščino, madţarščino, angleščino,
španščino, italijanščino, katalonščino in finščino.
Leta 1992 je za svoje literarno delo prejel Prešernovo nagrado, maja 2007 pa je bil
sprejet v red legije časti, najvišje francosko drţavno priznanje. Različne inštitucije so
ga ţe večkrat nominirale za Nobelovo nagrado za knjiţevnost. Leta 1993 je postal
dopisni, leta 2009 pa redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Ob izdaji ţe tretjega ponatisa knjige Nekropola (preko 30.000 izvodov v italijanščini) je
bil v nedeljo, 17. februarja 2008, povabljen na predstavitev na drţavno televizijo RAI
(ima preko 4,5 milijona gledalcev), kjer je predstavil svoje delo in opozoril na zločine,
ki jih je italijanski fašizem storil nad Slovenci na Trţaškem in drugod.
Vir: Wikipedija

Peter Urbanc, slovenski izseljenec v Torontu. Ţivljenjepisnih podatkov
nismo našli. Menda “skrbi” za Slovence v Kanadi – eden od vodilnih ali celo
vodilni.

Slike nismo našli!

Peter Urbanc

-00114095 - 00000

Danes: upokojenec

Marija Koltaj, ţivi v Nemčiji od leta 1969. V Ingolstadtu je v eni od podruţnic Audi-ja
predstavnica slovenskih delavcev.

Slike nismo našli!

Marija Koltaj

-0013600 - 03980

Danes: predstavnica slovenskih delavcev v Audi-ju v kraju Ingolstadt

Vinko Levstik

-0005860 - 00000

Domobranski častnik, * 1926, † 2003, Gorica, Italija.
Levstik je bil v drugi svetovni vojni najprej pripadnik partizanskih enot, nato pa je prestopli v vrste
slovenskega domobranstva, kjer je dobil čin poročnika. Proti koncu vojne je Levstik postal vojaški
obveščevalec in hkrati protiobveščevalec slovenske domobranske vojske. Po vojni naj bi svojo
obveščevalno dejavnost nadaljeval v Rimu, kamor se je umaknil po končani vojni in kjer je imel tudi
svoj hotel.
Obtoţbe za vojne zločine
15. junija 2001 je petčlanski senat okroţnega sodišča v Ljubljani razglasil 76-letnega Vinka Levstika
za krivega vojnega hudodelstva zoper vojne ujetnike, ki naj bi ga kot podnarednik 114. čete
slovenskega domobranstva zagrešil nad dvema zajetima partizanoma. Levstik naj bi takrat proti
pravilom mednarodnega vojnega prava in ţenevske konvencije iz leta 1929 ustrelil dva ujeta
partizana in sicer Alojza Marolta in Borivoja Jeliniča - Borčija. Za ta dva vojna zločina, mu je sodni
senat, ki mu je predsedovala sodnica Tatjana Skubic prisodil 12 let zapora. Prvi zločin naj bi Levstik
storil 28. avgusta 1944, ko je skupaj s še enim domobrancem pri Kriţu nad Zdensko vasjo v zasedi
presenetil in razoroţil dva partizana, Alojza Marolta in Janeza Ambroţiča. Levstik naj bi vojnega
ujetnika Marolta malo pred Velikimi Laščami odpeljal s ceste in ga v nasprotju z ţenevsko
konvencijo o ravnanju z vojnimi ujetniki ustrelil za grmom. Borivoja Jeliniča - Borčija, sanitetnega
referenta 18. divizije, pa naj bi Levstik ubil na pokopališču pri cerkvi v vasi Struge 30. marca
1945[1]. Prva obtoţnica proti Levstiku je bila vloţena ţe leta 1981, proces pa so leta 1985 prekinili.
Leta 1992 se je proces nadaljeval na zahtevo svojcev ubitih partizanov, istega leta pa se je Levstik
na njem tudi dvakrat zagovarjal. Proces je bil ponovno ustavljen leta 1993, ko je takratni toţilec
Tomaţ Miklavčič po preiskavi pregon ustavil zaradi pomanjkanja dokazov. Nekateri svojci ubitih so
vloţili subsidiarno toţbo, pozneje je postopek nadaljeval drţavni toţilec Joţe Šinkovec. V obtoţnici
sta tako ostala opisa vojnega hudodelstva zoper vojne ujetnike, ki ju je senat pravno opredelil kot
eno kaznivo dejanje, saj zločin vojnega hudodelstva nikoli ne zastara. Levstik je bil leta 2002 na
ljubljanskem višjem sodišču oproščen krivde vojnega hudodelstva, ki naj bi ga bil storil kot
domobranec med drugo svetovno vojno na Dolenjskem. Sodišče je ugodilo pritoţbi obrambe in
spremenilo obsodilno sodbo okroţnega sodišča, ki mu je leta 2001 za iste obtoţbe izreklo 12 let
zaporne kazni. Levstik je umrl leta 2003 v bolnišnici v Italiji, po tem, ko je v 78. letu starosti utrpel
hude poškodbe pri padcu.
Vir: Wikipedija

Novinar Dela. Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Zgovorni so njegovi časopisni
prispevki.

Boris Jeţ

-0000198 - 31238

Danes: novinar časnika Delo

Urednik Slovenskih novic ţe od leta 1992. Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.

Marjan Bauer

-0016923 – 00000
registracijske stevilke in oznake nadzorovanih
oseb po kategorijah. Opomba: to pomeni
delovanje pod nadzorom.
-0053126 – 00000

Danes: glavni in odgovorni urednik dnevnika Slovenske novice

Politik in veleposlanik, * 1948, Ljubljana.
Leta 2006 je bil na Liberalne demokracije Slovenije izvoljen v Mestni svet
Mestne občine Ljubljana.
Vir: Wikipedija

Predsednik društva za mednarodne odnose in nekdanji veleposlanik
Slovenije v Iranu, dva mandata v Parizu.

Joţef Kunič

-0000198 – 23764

Danes: veleposlanik

četrtek, 10.02.2005 Tekst: (sta)
LJUBLJANA - Policija je včeraj zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe
uradnega poloţaja in pravic na toţilstvo vloţila ovadbo zoper tajnika
Republiške volilne komisije (RVK) Marka Golobiča, je poročala POP TV.
Ovadba temelji na revizijskem poročilu računskega sodišča, ki je leta 2002
ugotovilo neupravičeno izplačilo avtorskih honorarjev Golobiču in še enemu
zaposlenemu na RVK v višini 2,5 milijona tolarjev za izobraţevanje članov
volilnih organov pred parlamentarnimi volitvami leta 2000.
Vir: http://dnevnik.si/novice/kronika/112211

In kaj se je zgodilo do danes? G. Golobič je še vedno na
istem mestu….

Marko Golobič

Opomba: Ţivljenjepisa nismo našli. V začetku aprila 2010 smo klicali na sedeţ
Republiške volilne komisije, da bi dobili podatek o rojstvu Marka Golobiča. Povedali smo
tudi razlog, zakaj ta podatek potrebujemo. Dobili smo “navodilo”, naj zahtevek pošljemo
po elektronski pošti. To smo nemudoma naredili. A po več kot mesecu dni tega podatka
še vedno nimamo…danes je 13.maj 2010.

-0000198 - 15019

Danes: tajnik Republiške volilne komisije

Zvonko Fišer

Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 1971. leta, pravosodni izpit pa je
opravil 1973. leta. Na isti fakulteti je leta 1990 magistriral in doktoriral 1996. leta z
disertacijo s področja kazenskega prava. Leta 1998 bil izvoljen na isti fakulteti za
docenta s področja kazenskega prava. Od študijskega leta 1998/99 predava predmet
Kazensko procesno pravo, sedaj kot izredni profesor, na dodiplomskem in
podiplomskem študiju. Od 1971. do 1998. leta je bil vseskozi zaposlen v javnem
oziroma drţavnem toţilstvu, najprej kot pomočnik javnega toţilca na prvi stopnji, nato
kot predstojnik prvostopnega toţilstva in na koncu, od 1995. do 1998. leta kot vrhovni
drţavni toţilec pri Drţavnem toţilstvu Republike Slovenije. Ukvarjal se je predvsem z
vprašanji kazenskega materialnega prava in bil, med drugim, član delovne skupine za
pripravo Kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki je bil sprejet 1994. leta, pa tudi
z vprašanji s področja kazenskega procesnega prava, mladoletniškega kazenskega
prava in s področja organizacije kazenskega pravosodja, še posebej javnega oziroma
drţavnega toţilstva. Njegova bibliografija obsega nad sto daljših in krajših člankov z
navedenih področij. Je član izvršnega odbora Društva za kazensko pravo in
kriminologijo Slovenije. Funkcijo ustavnega sodnika je nastopil 18. decembra 1998.
leta.
Vir: http://www.us-rs.si/index.php?sv_path=3616,3619,3631

-0000198 – 11231

Danes: izredni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani

Franc Grad

Franc Grad se je rodil leta 1948 v Ljubljani, kjer je končal gimnazijo in
leta 1970 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Tega leta se je
zaposlil na Skupščini SR Slovenije, kasneje na Okroţnem sodišču v
Ljubljani in je leta 1973 opravil pravosodni izpit. Zatem je bil zaposlen
na Sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo in v letih 1982 ter 1983
ponovno na republiški skupščini. Od leta 1984 dalje je zaposlen na
Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je od leta 1996 redni profesor za
ustavno pravo. Od leta 1991 do 2006 je bil predstojnik katedre za
ustavno pravo, sedaj pa je predstojnik Centra za ustavno pravo na
Inštitutu za primerjalno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na pravni
fakulteti predava poleg ustavnega prava še primerjalno ustavno pravo,
volilno in parlamentarno pravo, evropsko ustavno pravo ter lokalno
samoupravo.
Vir: http://www.us-rs.si/index.php?sv_path=3616,3619,4493

-0000198 – 07645

Danes: redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani in predstojnik Centra za ustavno pravo na Inštitutu za
Primerjalno pravo na isti fakulteti

Slike nismo našli!

V Mariboru se je rodila pravnica Miroslava Geč Korošec. Zgodnja leta je preţivela v
Gorišnici, diplomirala je leta 1962 v Ljubljani in doktorirala 1976 na Pravni fakulteti v
Muenchnu. Zaposlena je bila na sodiščih na Ptuju in v Mariboru ter na
jugoslovanskem generalnem konzulatu v Muenchnu ter do leta 1998 na Pravni
fakulteti v Mariboru. V letih od 98 do 2000 je bila ustavna sodnica. Strokovno in
zasebno se je usmerila zlasti v mednarodno zasebno in primerjalno ter druţinsko
pravo. Leta 2000 ji je Univerza podelila naziv zasluţne profesorice. Umrla je lani v
Piranu.
Opomba: umrla je 19. julija 2002 (utonila je med dopustovanjem).
Vir: http://www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sl/node/2608

Miroslava Geč Korošec

-0001008 – 00000
- 0004300 - 00000

Boštjan Marija Zupančič, v strokovni javnosti znan pod trţno znamko
BMZ, je pravnik šele na koncu. Najprej je filozof. S svojim iskanjem
temeljev, na katerem počiva Zakon, je očaral generacije slovenskih,
ameriških, tudi grških ali kitajskih študentov. Zadnjih deset let je sodnik
Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu, pred tem je bil
ustavni sodnik, profesor na ljubljanski Pravni fakulteti in na univerzi v
Harvardu. Sicer ga je mogoče opredeliti kot strokovnjaka za kazensko,
procesno in ustavno pravo, a je v nasprotju s podobnimi akademskimi
kalibri širši javnosti znan po seriji monografij in esejev, napisanih v izvirni
politično-filozofski maniri.
Vir: http://www.mladina.si/tednik/200829/bostjan_m__zupancic__sodnik_in_filozof

Boštjan M. Zupančič

-0000198 - 22039

Danes: sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice v Strassbourgu

Peter Pavel Klasinc

-0013606 - 00636
številke dosjejev stalnih in obcasnih
virov v RKC (rimokatoliski cerkvi)

Rojen v Mariboru. Po končani osnovni šoli in Gimnaziji je študiral zgodovino in umetnostno
zgodovino v Ljubljani in si pridobil naslov profesor zgodovine in profesor umetnostne zgodovine.
Prvo zaposlitev je leta 1968 našel v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, kjer je bil ravnatelj od leta 1972
do 1976 nato se je zaposlil v Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer je bil med leti 1982 do 1994 direktor
in nato do upokojitve (16. 9. 2007) je bil vodja oddelka za fonde s področja gospodarstva.
Podiplomski študij je opravil na Univerzi v Zagrebu, kjer je leta 1986 magistriral in leta 1991
doktoriral. Strokovno se je izpopolnjeval v arhivih, arhivskih sluţbah ter v drugih arhivom sorodnih
ustanovah v Angliji, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Nizozemski, Franciji, Kanadi, Zdruţenih drţavah
Amerike, Kitajski, Madţarski, Češki, Slovaški, Poljski, v skandinavskih drţavah in v drţavah nekdanje
Jugoslavije na področjih; mednarodnih strokovnih stikov, zgodovine, arhivistike, arhivskih strokovno
- tehničnih vprašanj, uvajanja novih informacijskih tehnologij v arhivsko znanstveno raziskovalno in strokovno delo, itd. Leta 1997 si je pridobil najvišji moţen strokovni naziv "arhivski
svetnik" in nekaj let prej tudi "znanstveni svetnik". Objavil je okoli štiristo strokovnih, znanstvenih
in arhivsko praktičnih ter teoretičnih prispevkov doma in v tujini. Imenovan v različne naše in tuje
strokovne komisije, sodeluje z Filozofsko fakulteto Univerze v Zagrebu in Filozofsko fakulteto
Univerze v Tuzli. Pred leti je bil imenovan za konzultanta Okrogle mize arhivov sveta (CITRA/ICA),
nato je bil redni član sekcije profesionalnih arhivistov (SPA/ICA) pri Mednarodnem arhivskem svetu
s sedeţem v Parizu (MAS-ICA), bil je član opazovalec Mednarodnega komiteja za gradnje in opremo
pri MAS (CBQ/ICA) in član Mednarodnega komiteja za zgradbe in opremo v zmernih klimatskih
razmerah pri Mednarodnem arhivskem svetu (ICA-CBTE). Od leta 1994 je aktiven v politiki. Od leta
1994 do 1997 je bil podţupan Mestne občine Maribor za druţbene dejavnosti, član mestnega sveta
MOM do leta 1998 in je bil do leta 2007 tudi član MO SLS Maribor. Sedaj je aktiven pri delu v SLS
in v MO SLS v Ljubljani. Je predstojnik Mednarodnega instituta arhivskih znanosti Univerze v
Mariboru in direktor izpostave tega inštituta v Trstu, podpredsednik Odbora za Glaserjeve nagrade
MOM, član sveta Mariborske knjiţnice in Umetnostne galerije Maribor predsednik Arhivskega
društva Maribor in podpredsednik društva Heraldica Slovenica. Kot profesor zgodovine in
umetnostne zgodovine, kot arhivski in znanstveni svetnik ter kot doktor informacijskih znanosti s
područja humanističnih znanosti je opravil vrsto predavanj na slovenskih in mednarodnih
konferencah in je nosilec ali sodelavec v mnogih slovenskih in mednarodnih projektih.
Vir: http://www.25junij.si/index.php?module=strani&stranid=26&podstranID=41

Danes: Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (MIAZ)-direktor izpostave v Trstu, ostalo beri zgoraj…

Inţenir in pedagog, * 19. november 1910, Ljubljana, † 31. avgust 2001,
Ljubljana.
Od leta 1946 do upokojitve je bil profesor na Ljubljani. Študiral je tudi na
Univerzi Kalifornije in na Univerzi v Zagrebu. Med leti 1970 in 1973 je bil
rektor Univerze v Ljubljani.
Vir: Wikipedija

Mirjan Gruden

-0013100 - 01180
številke dosjejev posebnih virov (rezidentov) SDV

Slike nismo našli!

Drago Marušič

-0000010 - 00000

Pravnik, politik, častnik, partizan in prvoborec, * 1884, Opatje selo, Gorica, † 1964.
Pravo je študiral v Gradcu in Pragi, kjer je 1911 promoviral. Med prvo svetovno vojno je
pobegnil na rusko stran in se priključil prostovoljski legiji v Srbiji. Nato je kot član
Jugoslovanskega odbora deloval v Rimu, v ZDA in slednjič v Parizu kot izvedenec na
mirovni konferenci. Bil je član Samostojne kmetijske stranke, kasneje član JNS. Po uvedbi
diktature ga je kralj Aleksander kot jugoslovansko usmerjenega politika pritegnil v vrhovni
zakonodajni svet, decembra 1930 pa imenoval za bana Dravske banovine. Decembra 1934
je nato postal minister v Jevtićevi vladi. Na volitvah 1935 je bil izvoljen za senatorja in
nato za narodnega poslanca. Sodeloval je tudi pri delu emigrantskih organizacij primorskih
Slovencev.
Od 1941 je bil član vrhovnega plenuma OF, od 1942 pa v internaciji v Italiji. Po kapitulaciji
Italije je odšel na Primorsko in postal član pokrajinskega odbora OF in SNOS. V letih
1944–1945 je bil minister v Šubašićevi vladi in nato v enotni vladi DFJ, kar je ostal do leta
1948.
Po drugi svetovni vojni je bil tudi predsednik Rdečega kriţa Slovenije.
Vir: Wikipedija

Slike nismo našli!

Nikolaj Oman

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

Danes: ???

Pravzaprav si je teţko zamisliti kakšen prestopek oziroma kaznivo dejanje, ki ga Nicholas Oman ne bi
bil obtoţen. V svoji "karieri" naj bi imel opraviti ţe najmanj z avstrijskimi, nemškimi, italijanskimi,
švicarskimi, avstralskimi, in slovenskimi policisti, da Interpolovih mednarodnih tiralic sploh ne
omenjamo.
Trgovec s smrtjo
Tuji in domači preiskovalni organi ga sumijo mednarodnega preprodajanja oroţja v velikem obsegu,
pranja denarja, ponarejevanja denarja, trgovine z radioaktivnimi snovmi, finančnih goljufij in
malverzacij, vnovčevanja nekritih čekov, utaje davkov, povezujejo pa ga celo s pranjem denarja, ki ga
je v kuvajtski vojni nakradel nekdanji iraški diktator Sadam Husein in poslovnih zvez z ruskim ultranacionalističnim politikom Vladimirjem Ţirinovskim. Vsemu temu so se sedaj pridruţile še obtoţbe o
zlorabi otrok in pedofilije, ki naj bi jih Oman ţe priznal.
Zgodba o razvpitem "graščaku z Bleda" se pri nas vleče ţe iz začetka 90. let prejšnjega stoletja, ko je
Nikolaj Oman, takrat tudi častnega konzula Liberije, kot odrešenik prikazal na Bledu, najel grad in
kupil še Riklijevo vilo.
Oman sodeloval tudi s slovensko drţavo
Pod njegovo taktirko naj bi potekalo tudi tihotapljenje oroţja prek koprskega pristanišča. Kmalu po
osamosvojitvi naj bi Oman zahvaljujoč dobrim zvezam poslovneţi in politiki v tujini slovenskemu
notranjemu ministrstvu dobavljal avtomatske puške, preseţek pa naj bi nato slovenske oblasti prek
mariborskega letališča prodajale na Hrvaško in muslimanski vojski v Bosni.
Oman je v Slovenijo pripeljal tudi veliko pošiljko ţe zastarelih ruskih plinskih mask, za katere je ţelel
od drţave izterjati kar devet milijonov dolarjev. Znan je tudi italijanskim preiskovalnim organom, ki so
se z Omanom ukvarjali med preiskavo mednarodne trgovine z oroţjem in pranja denarja, opravka pa
je imel tudi z avstrijsko policijo, ki ga je iskala zaradi goljufije, vredne 20 milijonov tolarjev.
V Slovenijo tihotapil alkoholne pijače
Z Omanom so se ukvarjali tudi "doma", saj so kranjski kriminalisti zaradi suma pranja denarja in
tihotapljenja alkoholnih pijač leta 1996 preiskali njegov dvorec Grimšče v Rečici pri Bled. Našli so večjo
količino denarja, zlate palice in diamante, ki naj bi jih Oman prejel kot plačilo za svoje oroţarske posle
in druge nečednosti. Oman je potem decembra 1996 zapustil Slovenijo, ki je za njim razpisala
mednarodno tiralico, vendar jo je po več kot letu dni preklicala, za njim pa so izgubile vse sledi. Da se
trenutno nahaja v Avstraliji, so nedvoumno potrdile novice o sojenju zaradi obtoţb o pedofiliji. Petek,
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Vir: http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/214033

Slike nismo našli!

Drago Zalar

Pravnik, diplomat in gospodarstvenik, * 9. september 1909, Borovnica, † 16. junij
2000, New York.
Leta 1936 diplomiral na ljubljanski PF in 1938 doktoriral iz mednarodnega prava in
ekonomije v Parizu ter vstopil v jugoslovansko diplomatsko sluţbo in se kot tajnik
drţavne delegacije udeleţil več mednarodnih konferenc; med drugim je bil tajnik
jugoslovanske gospodarske delegacije v Sovjetski zvezi. Leta 1941 se je po
okupaciji domovine vrnil v Slovenijo in nato odšel v Rim, kjer je delal pri
jugoslovanskem poslaništvu v Vatikanu. Tu se je največ ukvarjal z organizirnjem
pomoči internirancem in zavezniškim vojakom pobeglim iz taborišč. Sodeloval je z
mednarodnim Rdečim kriţem pa tudi z britansko obveščevalno sluţbo. Po koncu
vojne je bil v poslaništvih v Parizu in Bernu. Leta 1946 je iztopil iz diplomatske
sluţbe in se 1952 odselil v ZDA, kjer je bil 10 let zaposlen v Kongresni knjiţnici v
Washingtonu kot strokovnjak za komunistične drţave; nato pa je do upokojitve
1983 delal pri Nacionalni znanstveni fundaciji, kjer je skrbel za sodelovanje in
izvajanje načrta znanstvene pomoči raznim drţavam, med drugim je pomagal tudi
pri razvoju Instituta Joţef Stefan v Ljubljani.
Vir: Wikipedija

-0006343 - 00000

Matjaţ Šinkovec

Jezikoslovec, politik, novinar, prevajalec in diplomat, * 22. maj 1951, Ljubljana.
Šinkovec je trenutni direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
Leta 1974 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz jezikoslovja, leta 1976 pa še
magistriral. Sprva je deloval kot novinar in svobodni prevajalec. V aktivno politiko se je
vklučil leta 1990, ko je postal poslanec v Skupščini Republike Slovenije; to je opravljal
do leta 1992. Nato je vstopil v diplomatsko sluţbo: bil je veleposlanik Republike
Slovenije v Zdruţenem kraljestvu (1992-1997) in nerezidenčni veleposlanik na Irskem
(1996-1997); nato je prevzel dolţnost drţavnega podsekretarja Republike Slovenije za
področje varnostne politike na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije
(1997-1999). Leta 1999 je ponovno prevzel diplomatsko mesto in sicer je postal vodja
Stalne misije Republike Slovenije pri Natu (1999-2004) in vodja Stalne misije Republike
Slovenije pri Zahodnoevropski uniji (1999-2004). Leta 2004 je postal stalni predstavnik
Republike Slovenije v Severnoatlantskem svetu.
Oktobra 2006 je bil imenovan za direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne
agencije.
Novembra 2008 je predsednik Republike Slovenije, Danilo Türk, zavrnil predlog ţe
bivšega zunanjega ministra Dimitrija Rupla (ki pa ga je nova vlada podprla), da
imenuje Šinkovca za veleposlanika v ZDA. Nova vlada (na predlog novega zunanjega
ministra Samuela Ţbogarja) pa ga je 10. decembra 2008 imenovala za posebnega
odposlanca za kandidaturo Slovenije za nestalno članico varnostnega sveta OZN.
Vir: Wikipedija

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

Danes: namestnik generalnega direktorja policije

Rojen v Ljubljani 04.05.1963. Igro na ljubljanski AGRFT je doštudiral
leta 1988 in se zaposlil v PG Kranj, leta 1990 pa je postal član
Slovenskega mladinskega gledališča.
Ţe kot študent je sodeloval s SNG Dramo Ljubljana, EG Glej in MGL. Bil
je soustanovitelj Gledališča sester Scipion Nasice in je igral v projektih
Krst pod Triglavom in Marija Nablocka. Tudi kot član SMG se kot gost
občasno pojavlja v drugih gledaliških hišah in projektih ter igra v filmih
in na televiziji.
Dobro je znan po svojem monoprojektu politične satire Pogovori z
maršalom, saj v vlogi maršala Tita uspešno nastopa ţe več kot
desetletje.
Vir: http://www.sigledal.org/geslo/Ivan_Godni%C4%8D

Ivan Godnič

-0013588 – 00304
stevilke dosjejev posebnih virov (rezidentov) SDV

Danes: igralec, član Slovenskega mladinskega gledališča

Fajfar, diplomirani etnolog in geograf, je direktor Vile Bled
(nekdanje Titove vile), enega od najbolj mondenih in elitnih hotelov v
Sloveniji, ki je vključen v francosko hotelsko mreţo Relais & Chateaux,
(kamor sta vključena le dva slovenska hotela).
Vir: http://www.kulinarika.net/intervju/26/janez-fajfar/

Janez Fajfar

-0000198 - 27169

Danes: ţupan občine Bled

“Rodil sem se 7. 11. 1956. Osnovno šolo in gimnazijo sem obiskoval v Kopru, kjer sem
leta 1975 maturiral. Na Medicinski fakulteti v Padovi sem diplomiral leta 1982. V letih
1983 do 1985 sem bil zaposlen kot splošni zdravnik v Zdravstvenem domu v Izoli,
nato pa od leta 1985 v Splošni bolnišnici Izola kot specializant kirurgije. Specialistični
izpit iz splošne kirurgije sem opravil leta 1989. Od leta 1990 sem zaposlen v Kliničnem
centru v Ljubljani kot specialist-kirurg v opetivni skupini na Kliničnem oddelku z
kirurgijo srca in oţilja. Leta 1991 sem bil na MF v Ljubljani prvič izvoljen za naziv
asistent za predmet kirurgija. Leta 2001 sem pridobil naslov docenta. Leta 2002 me je
evropsko zdruţenje torakalnih in kardiovaskularnih kirurgov sprejelo v svojo
organizacijo in mi podelilo naslov „FETCS".
Vir: http://www.dr-klokocovnik.com/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=4

Rojen v Vinkovcih, hrvaške narodnosti.

Tomislav Klokočovnik

-0014271 – 00140
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke stalnih
virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov rezervne sestave in
registriranih sodelavcev SDV

Danes: ţupan občine Izola (poleg svojega poklica in na njegovi spletni strani navedenih dejavnosti!)

Rojen 15.10.1946 v Liješči (Hrvaška), drţavljan hrvaške narodnosti.
Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Nekdanji predsednik Območne obrtne zbornice Vrhnika.

Mladen Sumina

-0000198 - 30744

Danes: ţupan občine Log – Dragomer, direktor lastnega podjetja Sumina Kovinski izdelki Mladen Sumina s.p.

Janko Sebastjan Stušek

Ţupan Janko Sebastijan Stušek, profesor filozofije in sociologije, je bil rojen 14. 5.
1947 v Bohinjski Bistrici v petčlanski druţini. Je poročen, oče treh otrok in skupaj z
delom druţine stanuje v Lescah.
Gimnazijo je zaključil na Jesenicah. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je opravil A
diplomo kot profesor filozofije, B diplomo pa kot sociolog. Na Fakulteti za druţbene
vede v Ljubljani je dodatno študiral politologijo in specializiral mednarodno pravo,
smer narodne manjšine. Dodatno se je izobraţeval v šoli za poslovodenje pri GZS,
opravil šolo za rezervne častnike in več vojaških usposabljanj.
V petintridesetletni delovni karieri je bil najprej kadrovski referent na občini, v
industriji je delal kot sekretar podjetja, v republiški upravi pa je bil načelnik
republiškega centra za obrambno usposabljanje Poljče. Imenovan je bil za načelnika
republiškega štaba za civilno zaščito in s sklepom vlade določen za namestnika vodje
protokolarnega objekta Brdo. Bil je direktor Uprave za nabor in mobilizacijo
Ministrstva za obrambo in drţavni sekretar na Ministrstvu za delo, druţino in socialne
zadeve. Leta 1998 je bil prvič izvoljen na ţupanskih volitvah in funkcijo ţupana
poklicno opravlja v občini Radovljica ţe tretji mandat. Bil je aktiven udeleţenec vojne
za Slovenijo in član republiške koordinacijske skupine Predsedstva RS leta 1991 za
vodenje boja proti JLA, za kar je bil odlikovan z najvišjimi drţavnimi priznanji. Je
aktiven član Zveze veteranov vojne za Slovenijo, podpredsednik programskega odbora
Razvojne agencije Gorenjske, predsednik Društva Mali vojni muzej Boh. Bistrica,
predsednik Rekreacijskega društva “Večno mladi fantje” Radovljica, predsednik
častnega odbora plavalnih prireditev v Radovljici, član planinskega društva in aktiven
planinec, gasilec, večkratni krvodajalec, čebelar ter smučar.

-0000198 - 14703
Vir: http://www.radovljica.si/povezava.aspx?pid=100
-0020000 – 00000
oznaka za sodelavca varnostne sluzbe
Oborozenih sil SFRJ (organa varnosti) JLA ali TO

Danes: ţupan občine Radovljica

Zgodovinar, * 8. april 1948, Novo mesto.
Leta 1973 je iz zgodovine diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Med letoma 1973 in 1979 je deloval na IZDG, od tedaj pa na ZRC SAZU.
Ukvarja se predvsem z agrarno zgodovino in raziskovanjem revolucije
leta 1848 na Slovenskem.
Januarja 2006 je bil izvoljen za predsednika programskega sveta RTV
Slovenija.
Vir: Wikipedija

Stane Granda

- Predsednik Znanstvenega sveta Zgodovinskega inštituta Milka Kosa
ZRC SAZU
-Član uredniškega odbora revije Kronika, časopis za slovensko krajevno
zgodovino
- član Sveta za splošno izobraţevanje , v okviru katerega je predsednik
Komisije za učbenike
- predsednik nadzornega sveta Narodnega muzeja Slovenije
Vir: http://zimk.zrc-sazu.si/?q=node/27

-0000198 - 26599

Danes: Predsednik Znanstvenega sveta Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU + zgoraj našteto!

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!

V prejšnjem delu smo nanizali nekaj ELEMENTOV GENOCIDA…
Verjamemo, da je slika, ki se izrisuje pred vašimi očmi, vedno bolj ostra, vedno bolj jasna…

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

SREČNO SLOVENIJA!

SE NADALJUJE…
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Predstavitev pripravili:
Ekipa Gibanja OPS in prijatelji
http://www.osvobodimo.se/gibanje-ops
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