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Aljaž Pengov Bitenc, Nedelo

sob, 06.04.2013, 21:00

"Z macolo nad zaupanje

Janko Veber je izpustil idealno priložnost, da bi položil majhen kamenček v mozaik ponovne
gradnje zaupanja med državljani in politično elito.

Če ste spraševali, ali gre zaupanje v politiko sploh lahko še niže, vam je v tednu, katerega
konec držite v rokah, predsednik državnega zbora odgovoril pritrdilno. Janko Veber je namreč
izpustil idealno priložnost, da bi položil majhen kamenček v mozaik ponovne gradnje zaupanja
med državljani in politično elito. Namesto tega je pograbil macolo in ga še dodatno razsul v
prafaktorje.

Gre seveda za razpravo o neposredni demokraciji, s katere modernim razumevanjem ima
politika, ki jo simbolno in v praksi predstavlja (tudi) šef parlamenta, očitno silne težave. Kako naj
si sicer drugače razlagamo dejstvo, da je Veber vabil na »javno razpravo«, ki naj bi bila - zaprta
za javnost. Ta je bila na koncu sicer odprta, a že dejstvo, da se mu s prvotno obliko srečanja ni
zdelo nič narobe, kaže na to, da je v resnici nekaj zelo narobe.

Seznam povabljencev je takšen vtis zgolj utrdil. Če odmislimo Aleša Primca, ki ima kljub svojim
nazadnjaškim pogledom na družinsko politiko povsem legitimen interes pri spreminjanju
referendumske zakonodaje, ni popolnoma nobenega opravičljivega razloga za to, da je Veber k
razpravi posebej povabil Andreja Šiška in Blaža Babiča, ki tako ali drugače spadata v kroge, ki drugačnim zatrjevanjem navkljub - spodbujajo nacionalistično, ksenofobno in ljudomrzno

1/6

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete
Nedelja, 07 April 2013 18:41

ideologijo.

Še huje: potem ko razne skupine, društva in posamezniki z resno argumentacijo, poglobljenimi
premisleki in upoštevanjem številnih vidikov že skoraj dve desetletji opozarjajo na prednosti in
slabosti ureditve referenduma in drugih instrumentov neposredne demokracije, Veber k razpravi
povabi skupinice z družbenega obrobja, katerih edini »prispevek« k neposredni demokraciji je
bila grožnja z referendumom o vstopu Hrvaške v Nato.

In ko Šišku in Babiču za nameček sekundira še pojoči major Ladislav Troha, ki v svoji
organizaciji OPS zadnja leta razvija najbolj mentalno pohabljene teorije zarote, je seveda
primerno vprašanje, kje, zaboga, je imel Veber glavo, ko je izbiral sogovornike. Vsako društvo
za pomoč malim živalim je bilo bolj upravičeno do stola za tisto mizo kot pa skupek slabo
prikritih nacionalistov, katerih popoldanski hobi je metanje države s tečajev.

Po drugi strani pa je res, da domačijska retorika Vebru ni tuja. Še nekaj tednov prej, preden je
postal predsednik parlamenta, je na ves glas govoril, da je vsakršna razprodaja državne
lastnine skozi Janšev Slovenski državni holding »veleizdaja«, in s takšno histerijo za obstanek
SDH storil skoraj toliko kot Šušteršičevi neokonservativni jastrebi. Hkrati pa ne moremo prezreti
pripetljaja iz leta 2007, ko je še kot župan Kočevja sokrajane kar naravnost pozval k protestom
proti napovedani priselitvi romske družine Strojan v njegovo občino.

Pravzaprav je popolnoma vseeno, ali gre za koketiranje s ksenofobijo v imenu nabiranja glasov
ali za politično in človeško naivno prepričanje, da bodo prav vsi razumeli racionalne argumente.
Edini dolgoročni rezultat, ki ga bo Vebrova nesrečna poteza dala, je ta, da bodo vaški
posebneži nacionalističnih barv, vonja in okusa postali še malo bolj sprejemljivi.

Ne kaže namreč pozabiti, da je Šiška v resnih medijih iz rubrike »črna kronika« v rubriko
»notranja politika« potisnil takratni premier Pahor, ki je v svoji kronični združevalnosti čutil
potrebo, da pobudnikom referenduma o hrvaškem vstopu v Nato osebno pojasni, zakaj je to
slaba ideja.

Res je, parlament je prostor za izmenjavo širokega spektra mnenj. A naloga politike, konkretno
predsednika parlamenta, je tudi ta, da zna - še posebej v teh turbulentnih časih - ločiti med
tistimi, ki imajo kaj pametnega povedati, in tistimi, ki so zgolj glasni. Janko Veber je tu pogrnil na
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celi črti."
*******************************************************************************

ZAHTEVA ZA POPRAVEK, POSLANO UREDNICI ČASNIKA NEDELO, ga. Heleni Kocmur,
7.04.2013 ob 19.00 uri po elektronski pošti:

"Pozdravljeni!

Oglašam se na tale pisunski pamflet domnevnega novinarja, udbopartijca Aljaža Pengov
Bitenca (pridevnik naj zveni enako in je brez narekovajev kot pojoči major. Bo šlo razumeti???
Verjamem, da se bo počutil podobno, kot se jaz, ko me nekdo želi diskreditirati s pojočim
majorjem!). Ker nisem Jezus ne nastavljam še drugega lica, ko dobim po prvem.

http://www.delo.si/mnenja/kolumne/z-macolo-nad-zaupanje.html?fb_action_ids=501250603256
038

Zahtevam, da v skladu z Ustavo in Zakonom objavite v naslednji številki Nedela moj popravek
za zlonamerna podtikanja in diskreditacije vašega nadutega pisuna.

Spoštovane bralke in bralci časopisa Nedelo!

V prejšnji številki je domnevi novinar, smrkavec Aljaž Pengov Bitenc (pridevnik sem mu dodal
tako kot ga je on meni, brez narekovajev) v zlonamernem pamfletu z naslovom "Z macolo nad
zaupanje" zapisal tudi naslednji odstavek:

" In ko Šišku in Babiču za nameček sekundira še pojoči major Ladislav Troha, ki v svoji
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organizaciji OPS zadnja leta razvija najbolj mentalno pohabljene teorije zarote, je seveda
primerno vprašanje, kje, zaboga, je imel Veber glavo, ko je izbiral sogovornike. Vsako društvo
za pomoč malim živalim je bilo bolj upravičeno do stola za tisto mizo kot pa skupek slabo
prikritih nacionalistov, katerih popoldanski hobi je metanje države s tečajev."

Na tole odgovarjam, ko imam do tega pavico po Ustavi RS in Zakonih, da sem nastopil v DZ,
kot predsednik Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije, ki smo registrirani kot društvo v skladu z
zakonodajo RS od leta 2000. Vabila za ta sestanek nismo dobili in smo, da ta sestanek sploh
bo, izvedeli na družbenem omrežju Facebook. Kar pomeni, da nas ni bilo med izbranimi
sogovorniki gospoda Vebra. Kaj natančno sem tam povedal, je citat tukaj, da bo bralkam in
bralcem jasno, kako sem za "nameček sekundiral" gospodoma Andreju Šišku in Blažu Babiču :

"Sem Ladislav Troha iz Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije, katero je medijsko načrtno
blokirano ali pa cenzurirano, to moram najprej povedati.

V Gibanju OPS smo prepričani, da je nujno takoj ustaviti takšno parcialno poseganje v Ustavo
RS v delih, kjer oblastniki želite omejiti odločanje ljudstva. Nujno pa je potreben nov družbeni
dogovor, kako sploh naprej, in ko bomo dosegli v konsenzu, kam sploh Slovenci in državljani
želimo, kako "porušeno" državo na novo, od temelja navzgor in po pameti zgraditi, bo potreba
najprej ne samo popraviti obstoječo Ustavo, ampak bomo sprejeli novo.

Gibanje OPS je v ta namen pripravilo vizijo za naslednje 10 letno obdobje ter potrebne korake,
kako jo čim prej uresničiti, 7 jih je, in v tretjem, ki smo ga poimenovali POSTAVITEV PRAVIČNE
PRAVNE DRŽAVE, bo prva stvar sprejem nove Ustave RS, ki bo narejena po vzgledu najbolje
demokratično urejenih držav in na podlagi naših izkušenj življenja in dela v RS.

Seveda pa bodo odgovorna mesta naprej prevzeli ljudje, ki bodo Ustavo striktno spoštovali. Kot
smo slišali maloprej s strani gospoda Blaža, smo že od leta 2005 v protiustavnem stanju, saj je
takrat Ustavno sodišče RS črtalo nekatere člene iz Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in
je naložilo zakonodajalcu, da popravi te člene, ki se tičejo predhodnega zakonodajnega
referenduma, a do danes tega zakonodajalec ni storil. Kje je torej Ustavno sodišče ves ta čas, ki
dovoljuje protiustavno stanje??? Nič se ne zgodi.

Predlagamo in ponavljamo, da se takoj preneha s parcialnim poseganjem v Ustavo RS in se
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začne zbirati najboljše predloge za sprejem nove, ki jo bomo v doglednem času preko javne
razprave pripravili in bo med drugim zelo jasno določila tudi odgovornost poslancev. Skrajni čas
pa je tudi, da postavimo Slovenijo v pokrajinsko ureditev oz. postavimo kantone po vzgledu
Švice, da končno prenehamo s to neznosno centralizacijo. Hvala Lepa!"

Kar se tiče zlonamernega podtikanja, da v zadnjih letih v Gibanju OPS "razvijam najbolj
mentalno pohabljene teorije zarote" pa pozivam pisuna Nedela, smrkavca Aljaža Pengova
Bitenca, da tukaj navede vsaj eno mojo razvito mentalno pohabljeno teoretično zaroto, da ne
bomo govorili kar tako povprek in počez. Če tega ne bo storil v naslednjih dneh, pričakujem
javno opravičilo na teh straneh ali pa bo sledila tožba, ki bo zagotovo dobila epilog v mojo
korist, ko bo v tej državi začela delovati pravična pravna država. Ta čas prihaja hitreje kot si
mnogi oblastniki in njihovi pomagači želijo.

O hobijih in metanju države s tečajev ter prikritem nacionalizmu pa samo tole. Kdo je vrgel
državo s tečajev, bo kmalu jasno, saj se ljudstvo prebuja tudi z našo pomočjo in že išče
odgovorne za pokradene milijarde evrov, kar povzroča vse več bede in vse več ljudi na obrobju,
ki nimajo več česa izgubiti. Zagotovo med temi, ki so ropali, manipulirali, pisali pamflete
podobne temu, zavajali, lagali, prikrivali vzroke za vse več uničenja in diskreditirali nasprotnike
udbo mafije, ne bodo ljudje našli niti mene, niti gospoda Šiška, niti gospoda Babiča.

Vedno in povsod v Sloveniji bom vedno zelo na glas povedal, da ljubim Slovenijo in ljubim
slovenski narod, saj je šele to pogoj, da lahko spoštuješ vse druge narode in narodnosti, s čimer
jaz nimam nobenih težav. Zato mi grozi dve leti zaporne kazni, ker sem šel v živi zid, ko so
organi mafije za 124 evrov dolga rubili hišo družini Vaskrsić, ki izhaja iz Srbije, a so državljani
Republike Slovenije. Ko javno povem tudi tukaj, da je v Sloveniji - državi Slovenk in Slovencev,
dobrodošel vsakdo, ki ima dobre namene.

Vsako nestrpnost do slovenskega naroda, zaradi čigar je Slovenija sploh nastala in se po
slovenskem narodu tudi imenuje, pa lahko kar s tega mesta pozovem, naj zaveže svoje cule
čim prej in odide v dežele, ki mu bodo nudile boljše življenje. Veliko bolj pametno in smotrno pa
bi bilo, da se vključi skupaj s slovenskim narodom, da uredimo vse bolj neznosno stanje, da bo
Slovenija vzgled drugim državam, kako se to naredi in se bo morda po našem zgledu uredilo
stanje tudi drugje.

Hvala za pozornost in vse dobro!
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Ladislav Troha"
Verjamemo, da bo odgovor objavljen, kot je zahtevano!
Ekipa OPS

Delujemo, sodelujemo in ukrepamo za Osvoboditev, Očiščenje in
Preporod Slovenije!
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