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 - 9.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:

Ţupan občine Cankova ţe nekaj let. Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Zanimivo…

Drago Vogrinčič

-0000198 – 04543
- 0000198 - 04944

Danes: ţupan občine Cankova

Trenutno opravlja svoj drugi mandat najvišjega predstavnika občanov
Črne. Prvič je bil na mesto ţupana izvoljen leta 2002 kot član politične
stranke LDS, ko je v drugem krogu porazil takratnega ţupana Franca
Stakneta. Leta 2006 si je zmago z veliko večino zagotovil ţe v prvem
krogu lokalnih volitev.
Vir: http://www.bajta.si/od-a-do-z/janez-svab-zupan-crne-na-koroskem-mini-intervju

Slike nismo našli!

Janez Švab

-0000198 - 24869

Danes: ţupan občine Črna na Koroškem

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Marjan Kardinar je bil obtoţen kaznivega dejanja zlorabe uradnega poloţaja ali
uradnih pravic, ter ponareditve ali uničenja uradnih listin, med opravljanjem
funkcije ţupana občine Dobrovnik. Obtoţnica je Kardinarja bremenila, da je brez
vednosti Občinskega sveta izpeljal prodajo polovico solastniškega deleţa
kanalizacijskega omreţja v občini Dobrovnik, vendar z hkratnim zakupom nazaj po
sistemu "lease back".
Občinski svet pooblastil ţupana

Marjan Kardinar

Senat Višjega sodišča v Mariboru je obrazloţil, da lendavsko sodišče ni utemeljilo
dejanskega stanja v zadevi. Občinski svet občine Dobrovnik je namreč ţupana
pooblastil za pridobitev manjkajočih sredstev za kanalizacijsko omreţje na občinski
seji, kot dokazilo se navaja sklep, po katerem se išče najboljši pogodbenik po
omenjenem sistemu.Lendavsko sodišče je obsodilo Kardinarja na enotno kazen štirih
mesecev zaporne kazni z pogojno obsodbo enega, ki je po besedah slednjega bila
posledica podtikovanj in neresnic. Kardinar je pojasnil, da je delal dobro, zakonito in v
korist občini Dobrovnik. Zoper pravnomočno sodbo Višjega sodišča Maribor ni pritoţbe.
Vir: http://sobotainfo.com/novice/ogled/8376/?s=nl, objavljenio 20.10.2009

-0000198 - 12553

Danes: ţupan občine Dobrovnik

Primoţ Zupančič se je rodil leta 1954 v Ljubljani. Otroštvo je preţivel na
deţeli, v Dolskem in okolici. Osnovno šolo je obiskoval v Dolskem,
nadaljeval šolanje na gimnaziji Poljane ter zaključil z diplomo na ljubljanski
Pravni fakulteti. Je poročen in oče polnoletne hčere Urše.
Po diplomi se je najprej zaposlil na Sodišču v Ljubljani, kjer je opravil
pripravništvo, potem v Ţitu, nato v podjetju IMP, kjer je naprej sluţboval
kot pravnik in nato kot direktor splošnih sluţb. Kasneje ga je pot vodila v
podjetniške vode, leta 2003 pa je bil prvič izvoljen za ţupana občine Dol
pri Ljubljani kot nestrankarski kandidat Liste za Dolsko.
Vir: http://www.dol.si/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=37

Primoţ Zupančič

-0000198 - 18377

Danes: ţupan občine Dol pri Ljubljani

Rojen 26.12.1955, iz Spodnjega Dupleka, Dupleški vrh 50. Izvoljen je bil
na volitvah ob nastanku občine Duplek, v letu 1994, pa tudi na volitvah v
letu 1998, 2002 in 2006. V letu 2008 je bil izvoljen tudi za poslanca v
Drţavni zbor Republike Slovenije.
Vir: http://www.duplek.si/?page1=02

Janez Ribič
-0000198 - 23220

Danes: ţupan občine Duplek

Častnik, veteran vojne za Slovenijo, * 6. marec 1950, Grosuplje.
Vojaška kariera
- poveljnik OŠTO (1981-1988)
- poveljnik PŠTO (1991)
- rez. pehotni podpolkovnik (1991)
Odlikovanja in priznanja
- častni znak svobode Republike Slovenije (1992)
- red generala Majstra 3. stopnje z meči (1991)
- spominski znak Obranili domovino 1991
-spominski znak Poveljniki pokrajinskih štabov TO 1991 (23. junij 1998)
Vir: Wikipedija

Janez Lesjak

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

Danes: ţupan občine Grosuplje

“Pred 58-imi leti sem se rodil v Hrpeljah na domačiji Midre. Po končani
osnovni šoli v Hrpeljah in srednji kovinarski šoli v Kopru sem se zaposlil v
tovarni Tomos in ob delu zaključil študij prava na Pravni fakulteti v
Mariboru. Leta 1976 sem se zaposlil na Občini Koper, 1994. leta pa sem
diplomiral na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portoroţu. Zaposlen sem
na Prometnem inšpektoratu na Ministrstvu za promet Republike Slovenije
kot republiški inšpektor za promet in inšpektor za smučišča.
Vir: http://www.hrpelje-kozina.si/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=27

Zvonko Benčič

-0000198 – 17519

Danes: ţupan občine Hrpelje - Kozina

Politik in podjetnik, * 29. marec 1956.
Trenutno je poslanec 5. drţavnega zbora Republike Slovenije (2008-12). Je
ţupan Občina Jesenice.
Drţavni zbor
2008-2012
V času 5. drţavnega zbora Republike Slovenije, član Socialnih demokratov,
je bil član naslednjih delovnih teles:
- Odbor za Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (član)
- Odbor za okolje in prostor (član)
- Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino (član)
Vir: Wikipedija

Tomaţ Tom Mencinger

-0000001 - 005567

Danes: ţupan občine Jesenice, PRODAJALNA TOM TOMAŢ TOM MENCINGER, s.p.

Ţupan Občine Juršinci ţe od vsega začetka obstoja občine, torej ţe od
začetka leta 1995 dalje. Funkcijo ţupana opravlja tako ţe četrti mandat in
sicer profesionalno. Rodil 29.05.1951. Je samostojni podjetnik in sicer ima
svoj gostinski lokal v centru Juršinc. Poleg tega je vinogradnik in kletar. V
preteklosti je bil predsednik KS Juršinci, drţavni svetnik, starešina Lovske
druţine Juršinci, predsednik Obrtne zbornice Ptuj in predsednik
Nogometnega kluba Drava, sedaj je še podpredsednik Društva rojaka
Janeza Puha Juršinci.
Vir: http://www.jursinci.si/zupan_podzupan.htm

Alojz Kaučič
-0013600 – 06468
- 0056061 - 00000

Danes: ţupan občine Juršinci

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Zato pa tale prispevek:
“Šolo in telovadnico je ţupan gradil na lastno pest. Njegova samovolja je

brezmejna. Stavbno pravico za novo večnamensko dvorano je podelil brez sklepa
občinskega sveta,” navaja Leopold Hanţič, občinski svetnik v Občini Kungota.
Ţupan Igor Stropnik pa njegove navedbe ostro zavrača: “Hanţičeve navedbe so
pravljica. Sklepi so in lahko vam pokaţem vse papirje, da moje besede drţijo.”

Hanţič še navaja, da bo občina dvorano trikrat preplačala in da ne razume, zakaj se
je ţupan odločil za tako drago financiranje.

“Kredit boljša rešitev”
Potem ko so v Kungoti pred tremi meseci slavnostno odprli novo šolo, v petek
odpirajo še večnamensko dvorano. Investicija je vredna 1,3 milijona evrov, občina
pa je za dvorano podelila stavbno pravico za 15 let. “Ker v občinskem proračunu ni

Igor Stropnik

bilo dovolj sredstev, smo se odločili, da gremo v podelitev stavbne pravice. Izbrali
smo najugodnejšega ponudnika, in to je KBM Leasing,” dodaja Stropnik.

Tako bodo v Kungoti za uporabo plačevali mesečno najemnino 10.816 evrov, po
preteku stavbne pravice pa bodo morali na občini še po trţni ceni odkupiti dvorano
od KBM Leasinga, če jo bodo ţeleli imeti v lasti.
“Če bi najeli hipotekarni 15-letni kredit za 1,3 milijona evrov, bi bila povprečna

-0000198 – 24559

mesečna anuiteta pribliţno enaka kot zdajšnji mesečni najem. Tako bi privarčevali
znesek, ki ga bodo po 15 letih dodatno plačali za odkup dvorane po trţni ceni.
Rešitev občine je neugodna,” pojasni eden izmed strokovnjakov z mariborske
ekonomsko-poslovne fakultete, ki ne ţeli biti imenovan. Stropnik dodaja, da se
prijavljajo na razpise Evropske unije in da upajo na sredstva, s katerimi bi poplačali
stavbno pravico.
25.03.2010

Danes: ţupan občine Kungota

Vir: http://www.zurnal24.si/stajerska/preplacana-dvorana-164743/clanek

Politik in pravnik, * 21. september 1953.
Trenutno je poslanec 5. drţavnega zbora Republike Slovenije (2008-12)
in ţupan občine Ljutomer.
Drţavni zbor
2008-2012 V času 5. drţavnega zbora Republike Slovenije, član
Demokratične stranke upokojencev Slovenije, je bil član naslednjih
delovnih teles:
- Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije (član)
- Odbor za okolje in prostor (podpredsednik)
- Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (član)
Vir: Wikipedija

Franc Jurša

-0000198 - 17046

Danes: ţupan občine Ljutomer

Politik, * 31. oktober 1941, Ljubljana.
Od izvolitve, novembra 2006, opravlja funkcijo ţupana Občine MokronogTrebelno.
Vir: Wikipedija

Poleg tega član ali še kaj več številnih društev, zvez itd.

Anton Maver
-0014000 – 03479
stevilke dosjejev in hkrati registracijske
stevilke stalnih virov na zvezi usluzbencev,
pripadnikov rezervne sestave in registriranih
sodelavcev SDV

Danes: ţupan občine Mokronog - Trebelno

Rojen je bil 2.10.1946 v Lendavi. Študiral je v Ljubljani, kjer je zaključil
Pedagoško akademijo in si pridobil izobrazbo specialnega pedagoga.
Pred tridesetimi leti ga je ţivljenjska pot pripeljala na Primorsko. Od 1991
do decembra 2002 je bil ravnatelj Osnovne šole Milojka Štrukelj v Novi
Gorici, pred tem pa je bil ravnatelj Osnovne šole v Šempasu in Osnovne
šole IX. Korpus v Novi Gorici.
S politiko se je ukvarjal od študentskih let dalje. Bil je aktiven tabornik,
sekretar na Občinskem komiteju ZK, delegat občinske skupščine, mestni
svetnik, podpredsednik mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica v času
od 1994 do 1998 in vodja svetniške skupine ZLSD.
Za ţupana Mestne občine Nova Gorica je bil izvoljen 1. decembra 2002 in
ponovno 12. novembra 2006.

Mirko Brulc

Vir: http://www.nova-gorica.si/?lng=slo&vie=cnt&gr1=zup&gr2=ziv

-0014000 - 03263
stevilke dosjejev in hkrati registracijske stevilke
stalnih virov na zvezi usluzbencev, pripadnikov
rezervne sestave in registriranih sodelavcev SDV

Danes: ţupan Nove gorice

Politik in poslovneţ, * 13. maj 1950, Novo mesto.
Od lokalnih volitev 2006, na katerih je nastopil kot skupni kandidat Liste za Dolenjsko in
Socialnih demokratov je ţupan Mestne občine Novo mesto.
Vir: Wikipedija

Alojz Muhič

-0000001 – 04188
- 0039000 - 00885

Danes: ţupan občine Novo mesto

Rodil se je 13. maja 1950 v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskoval od 1. do 4. razreda, v Birčni
vasi, od 5. -8. razreda pa v Šmihelu pri Novem mestu. Takoj po osnovni šoli se je po takratni
zakonodaji zaposlil kot učenec v gospodarstvu – vajenec, pri zasebnem obrtniku g. Josipu Biharju
Finomehaniku, ki je obrtno dejavnost opravljal na Glavnem trgu 1 v Novem mestu. Z vključitvijo v uk
je leta 1965 pričel šolanje na Kovinarski in avtomehanični šoli v Novem mestu in tega leta 1968 tudi
uspešno zaključil. Pridobil si je poklic KV finomehanika. Poklicno pot je nadaljeval pri g. Biharju, leta
1969 pa se je zaposlil kot vzdrţevalec v Tovarni zdravil KRKA v Novem mestu. Delo vzdrţevalca je
opravljal do leta 1973, ko se je ponovno vrnil v svoj poklic k g. Biharju in pri njem ostal vse do leta
1976. V tem času je ob delu obiskoval tudi srednjo delovodsko šolo (3+2) in jo uspešno končal leta
1975. V letu 1976 je zasledil razpis za prosto delovno mesto pomočnika trţnega inšpektorja na
medobčinskem trţnem inšpektoratu, na katerega se je prijavil in bil tudi sprejet. Delo pomočnika
trţnega inšpektorja je opravljal do leta 1978. V tem času je ob delu končal prvi letnik Višje upravne
šole v Ljubljani in opravil strokovni izpit za trţnega inšpektorja ter izpit za vodenje upravnih
postopkov. S pridobitvijo vseh zahtevanih potrdil je bil leta 1978 imenovan za Medobčinskega
trţnega inšpektorja in to delo opravljal do leta 1983, ki je pomenilo tudi prehod v gospodarstvo. Tega
leta se je zaposlil kot pomočnik direktorja v trgovskem podjetju Novotehna v Novem mestu in na tem
delovnem mestu ostal do leta 1989, ko se je javil na razpis za direktorja ŢITO TOZD Dolenjske
Pekarne Novo mesto in bil tudi imenovan za direktorja. Ţe istega leta je popeljal Dolenjske pekarne,
kot d. d. na samostojno pot. S prodajo in prenosom lastništva je leta 1999 Ţito ponovno izvedlo
kapitalski prevzem druţbe in tako se je končala 10 letna samostojnost Dolenjskih pekarn. Direktor je
ostal do leta 2004, ko je bil na podlagi javnega razpisa sprejet za pomočnika direktorja v Komunalo
Novo mesto. Po odstopu direktorja Novaka se je javil na razpis in bil imenovan za direktorja JP
Komunala Novo mesto, d. o. o. in to delo opravljal do 31. 12. 2006. Z ustanovitvijo Visoke šole za
upravljanje in poslovanje v Novem mestu je bil eden od prvih vpisnikov in tudi diplomantov. Študij je
zaključil v letu 1999 in postal diplomirani ekonomist.

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Pričakovali bi ţivljenjepis na spletni
strani občine, a v mnogih primerih je le-ta nedostopen. Nepojmljivo je,
da ljudje, od katerih so tudi ţupani plačani, ne vemo, kdo zavzema
odgovorna mesta.
Vir: Wikipedija

Ludvik Novak

-0000198 - 02863

Danes: ţupan občine Puconci

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Zato pa si preberite naslednje:
V Radencih boj za kopališki kompleks
Člani civilne iniciative za ureditev letnega kopališča v Radencih so (letošnjega avgusta)
ţe drugič poslali dopis pristojnim lokalne skupnosti, ţupanu Občine Radenci, vsem
svetnikom in direktorici občinske uprave, ker ne morejo skriti nezadovoljstvo nad
namernim zavlačevanjem in nasprotovanju reševanja problema celotnega kopališkega
kompleksa ter parka v celoti.
20.08.2008
Vir: http://www.nezazeljeno.com/?novica=681

Mihael Petek

-0013100 – 00633
stevilke dosjejev posebnih virov
(rezidentov) SDV

Danes: ţupan občine Radenci

Rojen 09.01.1954
Izobrazba in delovne izkušnje
1972–1976 Tovarna dušika Ruše – varilec (v tem obdobju zaključil Srednjo politično šolo)
1976–1981 študij filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani (Titov štipendist) – prof.
filozofije in sociologije
1982–1984 Ţivilski šolski center Maribor – profesor

1984–1985 Gašper ing. Franc - Nada, lesnopredelovalna industrija – vodja proizvodnje
1985–1990 Medobčinski svet ZKS - Medobčinsko študijsko središče za Podravje – programski vodja
1990 Ales Gašper, lesnopredelovalna industrija – vodja proizvodnje
1990–1993 Aram d.o.o., izobraţevalno središče, zaloţništvo – direktor

Vili Rezman

1994–2004 podpredsednik Izvršnega sveta Občine Ruše, načelnik Oddelka za druţbene dejavnosti
1998– ţupan Občine Ruše
2004– poslanec v Drţavnem zboru

Vir: http://www.desus.si/?nav=43&k_id=70

-0000198 - 23219

Danes: ţupan občine Ruše

Rodil se je v Slovenj Gradcu, leta 1951. Večino svojega ţivljenja je
preţivel prav tu v mestu Slovenj Gradec. Tukaj si je ustvaril tudi druţino.
Ima več kot 30 let sluţbovanja, poleg sluţbovanja je deloval tudi v
kulturi, šolstvu in gospodarstvu.
Vir: http://www.dogaja.se/znani-slovenci/31531/matjaz_zanoskar/

Matjaţ Zanoškar

-0000198 – 12187
-0060000 – 01627
-oznaka za usluzbenca SDV in pripadnika
rezervne sestave SDV

Danes: ţupan občine Slovenj Gradec

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Je potreben dodaten komentar?

Anton Slana

-0000198 - 16359

Danes: ţupan občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli. Zanimivo branje pa se nahaja na:

http://www.novogradnje.com/sl/Novice/Novogoriski_Hit_in_Daimond_sta_se_dokonc
no_razsla.html
http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/1042355600
In verjetno še kaj.

Dragan Valenčič

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

Danes: ţupan občine Šempeter – Vrtojba, direktor podjetja Daimond d.o.o.

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Pogledate si lahko naslednje:
http://www.zurnal24.si/slovenija/kopalisce-na-razprodaji-168881/clanek

Edvard Čagran

-0039000 - 00515

Danes: ţupan občine Šentilj

Politik in zdravnik, * 25. december 1954.
Trenutno je poslanec 5. drţavnega zbora Republike Slovenije (2008-12).
Drţavni zbor 2008-2012
V času 5. drţavnega zbora Republike Slovenije, član Slovenske
demokratske stranke, je bil član naslednjih delovnih teles:
- Odbor za Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (član)
- Odbor za zdravstvo (član)
-Odbor za delo, druţino, socialne zadeve in invalide (član)
Vir: Wikipedija

Nekaj več informacij na:
http://www.sds.si/menu/6121

Štefan Tisel
-0013606 – 00299
-0000001 – 05099
številke dosjejev stalnih in obcasnih virov v RKC
(rimokatoliski cerkvi)

Danes: ţupan občine Šentjur

Darko Menih

Rodil se je 21.02.1948 kot tretji sin učiteljice Ive na podruţnični šoli v Topolšici in
kmečkega sina Franca Meniha. Oče je bil šofer v zdravilišču Topolšica. Prva štiri leta je
hodil v šolo v Topolšici, nato pa je moral v Šoštanj na I. osnovno šolo (kasneje OŠ
Karla Destovnika Kajuha Šoštanj). Svoje izobraţevanje je nadaljeval na I. gimnaziji v
Celju in nato na Fakulteti za šport v Ljubljani, kjer je leta 1977 tudi diplomiral in dobil
naziv profesor športne vzgoje.
Kot osnovnošolec je bil aktiven tabornik, v gimnaziji pa so ga zasvojili planinstvo,
atletika in odbojka. Mlade v občini Šoštanj je vzgajal kot smučarski in plavalni učitelj
ter odbojkarski trener. Domači odbojkarski ekipi v Topolšici je kot igralec in kasneje
trener in sodnik bil zvest osemintrideset let. Odbojkarske trenerske poti pa so ga
vodile za sedem let v Ljubno in osem let po svetu z invalidsko reprezentanco Slovenije
in bivše Jugoslavije. Sodeloval je na dveh olimpiadah (New York in Seul) in na
številnih evropskih in svetovnih prvenstvih. Bil je pobudnik ustanovitve ţenskega
odbojkarskega kluba v Šoštanju in deset let tudi njihov trener. Po sluţenju vojaškega
roka je bil aktiven pripadnik teritorialne obrambe, kjer je dosegel čin stotnika I.
razreda in je še vedno član Zveze rezervnih starešin Slovenije. Dvaintrideset let je bil
zaposlen na OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj: najprej kot profesor športne vzgoje,
nato osem let kot ravnatelj, nato pa kot eden izmed pomočnikov ravnateljice OŠ
Šoštanj. V prvem letu, ko je bil potrjen za ravnatelja, je opravil šolo za ravnatelje,
nato pa se je vsako leto dodatno strokovno izobraţeval.
Njegov moto je: »Svet potrebuje odgovorne ljudi. Vsi si ţelimo srečne otroke in otroci
so naša prihodnost.«

-0000198 - 12362
Načela ţupana so odgovornost, poštenost in strpnost.
-0020000 – 00000
Vir: http://www.sostanj.si/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=55
oznaka za sodelavca varnostne sluzbe
Oborozenih sil SFRJ (organa varnosti) JLA ali TO

Danes: ţupan občine Šoštanj

No, ţivljenjepisnih podatkov nismo našli.
Imetnik certifikata Zdruţenja nadzornikov Slovenije (ZNS), pooblaščeni
revizor, …
Preberite
http://www.finance.si/101712/%AEupan-Vodic-prime%B9etaril-%E8etrtmilijarde-tolarjev
In še marsikaj…

Brane Podboršek

-0000198 - 25834

Danes: ţupan občine Vodice

Ţivljenjepisnih podatkov nismo našli…

Miran Kus

-0060000 – 00078
oznaka za usluzbenca SDV in
pripadnika rezervne sestave SDV

Danes: ţupan občine Vuzenica

Boris Podvršnik

Častnik, veteran vojne za Slovenijo, ţupan občine Zreče ,* 1963.
Stotnik v rezervi Podvršnik je trenutno član predsedstva OZVVS
Slovenske Konjice. Poglavitni hobi mu predstavlja lov. V letih 2002-2007
je bil starešina Lovske druţine Zreče. Trenutno predseduje Pohorskemu
lovsko upravljavskemu območju.
Vojaška kariera
- poveljnik voda v bateriji PZO TO RS
- načelnik zvez, KZ in OO v občini Slovenske Konjice
- pomočnik organizatorja MSNZ v občini Slovenske Konjice
- poveljnik protidiverzantske čete TO RS (1991)
Odlikovanja in priznanja
- bronasta medalja generala Maistra z meči
- spominski znak MSNZ RS 1990
- spominski znak Obranili domovino 1991
- zlata medalja maneverske strukture narodne zaščite RS
- srebrni grb Občine Zreče
Vir: Wikipedija

-0000198 - 28968

Danes: ţupan občine Zreče

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!

VZROKI IN POSLEDICE
»Vsak problem lahko odpravimo šele tedaj, ko odpravimo tudi njegov vzrok. Če ostanejo vzroki
nedotaknjeni, zagotovo ostane tak tudi problem in vse njegove posledice. Čas bi ţe bil, da bi pri nas
vendarle začeli razlikovati med vzrokom in posledico, kar vsaj v ekonomski teoriji in praksi igra zelo
pomembno vlogo.
Seveda o tem ni mogoče prebrati v marksističnih in kardeljanskih učbenikih, ki so še vedno na naših
fakultetah in v glavah večine tamkajšnjih profesorjev. To pa je brţkone eden glavnih razlogov za sedanje
nezavidljive (katastrofalne) razmere v gospodarstvu.
Zato naj bo avtorju oproščeno, da bo spet moril z zahodnjaško ekonomsko teorijo. Vendar je to treba
storiti, saj bo potem marsikaj postalo precej bolj jasno.
Postopek za ugotavljanje »vzroka« in »posledice« je silno enostaven, saj ne zahteva nobenih zapletenih
naprav in sredstev (denimo računalnika in programov). Potrebna je trezna in spočita glava, v kateri je
treba uporabiti le neznaten del njene poglavitne vsebine (noţganov) in začeti z njo logično razmišljati.
Da ne bo nesporazuma, tujka »logika« pomeni: zdravo, dosledno mišljenje in razsojanje. K temu
pripomore še list papirja in svinčnik in prav nič drugega. List papirja z vzdolţno črto razdelimo na dva
dela, na vrhu levega napišemo »POSLEDICE«, na desni del pa »VZROKI«, potegnemo še črto pod tema
besedama in list začnemo polniti.
Z opisovanjem posledic se verjetno ni treba posebej truditi, saj so povsod okrog nas, z nekaterimi
čedalje bolj neugodnimi se pri nas ubadajo ţe desetletja, pa so še kar tu. Za kratek opis posledic je
treba poiskati le nekaj (tri do največ pet) najbolj pomembnih oz. ključnih besed. Če je napisanih več
besed, kaţe med njimi podčrtati najbolj pomembne. Vendar se je treba iskanja vzroka za posamezno
posledico lotiti šele po tem, ko so opredeljene vse posledice, ki naj bi jih preučili. Oboje hkrati namreč ni
dobro početi, ker bi to pomenilo mešanje hrušk in jabolk.

Glede ugotavljanja vzrokov pa je stvar bolj zapletena, saj mnogi pri nas mešajo in zamenjujejo »vzroke«
in »posledice«. To se najbolje vidi takrat, ko predlagajo rešitve za odstranjevanje »posledic«, na
odstranjevanje njihovih »vzrokov« pa niti ne pomislijo.
V kolikor se namreč ne bomo znebili »vzrokov«, se bomo v nedogled otepali tudi s »posledicami«
(seveda gre tu za negativne posledice, druge pa naj kar ostanejo, ko bi le bile -pa jih največkrat ni.) Ko
pridemo do namišljenega »vzroka«, to seveda še ni dovolj, treba je iti še dlje in poiskati njegov »vzrok«.
Če ga najdemo (vzroka »vzroka« pa, seveda, ni), to potemtakem pomeni, da smo prej namesto na
»vzrok« naleteli na »posledico«. Pravi »vzrok« najdemo šele takrat, ko v svoji glavi ne moremo najti
nobene druge moţnosti več. Verjetno ni treba razlagati, da je »posledica« zadnji dogodek ali splet
dogodkov, »vzrok« pa je edino lahko dogodek ali splet dogodkov pred tem. Če bi v časovnem pogledu
ubrali drugo smer, to ne bi bila več analiza (razčlenjevanja), ampak prej vedeţevanje (ugibanje
prihodnosti), saj je treba za morebitno planiranje prihodnosti uporabiti druge metode.
Čeprav so za mnoge to zelo jasna in dobro znana dejstva, jih je bilo iz previdnosti vendarle treba
napisati, ker je pri nas marsikaj pošteno zmešano. Nenazadnje je s pojasnilom najbolj preproste metode
za človekovo razumno ravnanje tudi jasno dokazano, da pri reševanju katerihkoli problemov ni mogoče
gledati samo naprej – v prihodnost. To navadno počnejo tisti, ki jim preteklost ni po godu in zato s tem
ţelijo preusmeriti pozornost kritičnih opazovalcev. Tako ravnanje pa izhaja iz preizkušene metode
nekaterih bančnih roparjev, ki z ukradenim denarjem v ţepih skočijo na cesto in začnejo vpiti:«primite
lopova!« Ob tem seveda gledajo nekam daleč stran od sebe in morda še pokaţejo z roko. Nauk tega
primera je potemtakem jasen: če je nekdo preveč zaverovan le v prihodnost, kaţe dobro pogledati, kaj
hoče v svoji preteklosti s tem prikriti.
Na podlagi navedenega potemtakem »vzrok« predstavlja dogodek ali splet dogodkov, ki so povzročili
končni dogodek ali splet dogodkov oz. posledico. Iz tega sledi logična ugotovitev, da če hočemo
odpraviti nek problem (negativne posledice), moramo poiskati njihov pravi vzrok, in ga odpraviti.
Postopek za ugotavljanje pravih vzrokov nekega problema je torej dejansko zelo preprost.

Vendar ga mnogi najbolj pristojni pri nas nočejo uporabiti, ker očitno nočejo odpraviti pravih vzrokov
naših poglavitnih problemov. Če temu morda ni tako, potem seveda velja ugotovitev, da pač nočejo
logično razmišljati, kar pa prejšnje trditve ne spremeni.
Nekaj vsakdanjih primerov. Da bo ta postopek še bolj jasen, ga kaţe prikazati še na nekaterih primerih,
ki so dokaj pogosti. Npr.povodenj. Ko se zgodi, se začne z odpravljanjem »posledic«. Novi mostovi, nove
fasade itd. Z njimi pa ne odpravimo »vzroka« za te »posledice«. Vzrok bi lahko odpravili, če bi najprej
nagnali tiste, ki ţe desetletja tako mačehovsko ravnajo z našim okoljem in ga uničujejo. Eden od
temeljnih vzrokov za takšne poplave so namreč goloseki, kamnolomi in nespametna gradnja gozdnih
cest in vlak ter urejanje hudournikov. Med drugim taki nerazumni posegi v naravo povzročijo, da
meteorna voda ob velikih neurjih kar naenkrat pridrvi v dolino in jo poplavi, včasih pa je tekla počasi čez
tisoče korenin in koreninic, ter v nešteto potočkih in potokov, kar jo je upočasnilo in jo sproti
preusmerjalo v zemljo. Pristojni pri nas seveda vse to zelo dobro vedo in jim nisem povedal prav nič
novega, delajo pa vendarle drugače, kot bi morali.
Vendar do teh ugotovitev ni mogoče priti samo na gozdarski fakulteti, ampak tudi zgolj z logičnim
razmišljanjem, ko si osveščen človek ogleduje sedanja razdejanja v okolju.
Ali pa »zavoţen grunt«, naj ga uporabim za pojasnilo omenjene metode. Če se malo lepše izrazimo,
potem besedi »propadajoča kmetija« gotovo pomenita eno od moţnih »posledic« nerazumnega
ravnanja. Če bi jo začeli odpravljati z dobro utečenimi (balkanskimi) metodami, bi to seveda pomenilo,
da bi vanjo začeli metati na kupe denarja, kmetija pa bi gotovo ostala takšna kot je, ali pa še slabša. V
kolikor pa bi se začeli ubadati z »vzrokom« te »posledice«, pa bi gotovo prišli med drugim tudi do
»starega gospodarja, ki ta mlademu ne pusti niti dihati«. Rešitev je torej na dlani: ker je pravi »vzrok«
za propadajočo kmetijo »stari gospodar«, mu je pač treba dati »preuţitek in ga posaditi za zapeček«.
Teţava je le v tem, da ima ta moţ še vse v svojih rokah in o čem takem noče niti slišati.

Seveda je mogoče z isto metodo in logičnim razmišljanjem rešiti tudi to teţavo, kar pa je ţe druga
zgodba. Kljub temu pa smo s tem rešili najmanj polovico problema »propadajoče kmetije«, saj smo prišli
do njegovega pravega »vzroka«. Sedaj torej vemo, kaj je treba storiti. Potrebno je uporabiti še
manjkajoči del, to pa je »hoteti«. Gre torej za vprašanje, če to hočemo storiti, pri čemer se pri nas
večina stvari potem ustavi. Morda je sedaj ţe postalo jasno, zakaj so bili nekateri s takim bogokletnim
(logičnim) razmišljanjem za prejšnjo in zdajšnjo oblastniško garnituro »trn v peti«. Če pa je nekdo s
podobnimi razmišljanji napolnil še celo knjigo, si je z njo zagotovo izkopal tudi svoj prezgodnji grob.
Naštevanje primerov naj sklenemo še z najbolj vsakdanjim, da kot »posledico« lahko opredelimo tudi
»hud glavobol«. Po povsem enakem postopku se potemtakem lahko gremo tudi zdravnika, saj bomo z
logičnim razmišljanjem gotovo prišli do njegovega vzroka. Vendar tega primera nisem omenil zaradi
običajnih vzrokov glavobola, temveč zaradi hudega glavobola, ki ga bo nekaterim povzročilo pričujoče
pisanje. Naj jim bo torej prej omenjena metoda v pomoč, da bodo lahko za tak glavobol poiskali tudi
prave »vzroke«. Vendar tole pisanje zagotovo ni »vzrok« njihovega sedanjega glavobola, ampak prej
»posledica« nečesa, kar je skrito v kratici OPS. Ta pa glede na njihov glavobol lahko pomeni tudi
»Odpravljanje Privilegijev Socializma«. Zato morajo iti tako prizadeti s svojim razmišljanjem še bolj nazaj
v preteklost, kar med drugim pomeni, da morajo vendarle začeti gledati tudi nazaj in ne samo naprej. Če
jim to povemo še s kratico OPS, bi v tem primeru lahko pomenila »Ozrite Prijatelji Se« ali (Ozrite Partijci
Se) in si oglejte razdejanje, ki ste ga povzročili s svojo neodgovornostjo in nestrokovnostjo. Vendar s
tem ţe začenjam prehitevati logični razplet nekega dogodka in bom zato končal.
Iz povedanega je moč razbrati, da lahko človek samo s svojo glavo in tistim kar je v njej pride do rešitve
katerega koli problema zgolj s pomočjo logičnega razmišljanja. Tako pride do povsem novih miselnih
vzorcev, ki potem usmerjajo tudi njegovo nadaljnje zavestno ravnanje. Tej dejavnosti se z drugimi
besedami reče »razmišljati s svojo glavo«, kar je bilo svoje čase pri nas strogo prepovedano, mnogi pa
tega tudi nočejo početi. Veliko raje uporabljajo ţe izdelane miselne vzorce, ki jih brez svojega
razmišljanja in lastne presoje lahko vzamejo povsod. Temu pa se z drugimi besedami reče »razmišljati s
tujo glavo«, naša sedanja drţava in politične stranke pa srčno upajo, da bi tako počeli vsi v Sloveniji.

Seveda pri tem mislijo, da naj bi razmišljali samo z njihovo glavo. Kdor pri nas na veliko kupuje in bere
časopise, nezavedno (ali pa povsem zavestno in namerno) počne prav to. In še na koncu:
«Stari« seveda ni mišljeno le glede let, temveč zaradi njihovih zastarelih nazorov, ki so jih tako ali
drugače pridobili kot odkriti in preverjeni podporniki, zagovorniki in priskledniki prejšnjega
enopartijskega reţima.«
Iz knjige mag. Janez Šček-a, dipl.oec
G. Šček je avtor knjig:

Pot do uspešne delovne organizacije
Drugačna politika
Gibanje novega tisočletja

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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