
SESTANEK OPS Z VELEPOSLANIKOM ZDA JOSHUO HARRISOM 
 

ZAPISNIK SESTANKA, Ljubljana, 17. junij 2014, ki je potekal od 10.00 do 11.30 ure. 

 

Prisotni: g. Joshua M. Harris – vodja oddelka za politično-gospodarske zadeve 
Ga. Mirjana Rabič – »Economic and Commercial Specialist« 
Ladislav Troha – predsednik Gibanja OPS 

Andreja Repše – članica Gibanja OPS 
Štefan Perkič – član Gibanja OPS 

Po nekajmesečnem dogovarjanju za sestanek z g. Mussomelijem smo zaradi njegove večkratne in dolgotrajne 
odsotnosti pristali na sestanek z vodjo oddelka za politično-gospodarske zadeve, g. Joshuo Harrisom. 

 

Vstopna procedura: vstopamo eden po eden, skozi zunanja železna vrata, skozi prva vrata v »check-in«, kjer 
smo pustili osebne stvari (torbica, telefoni), s seboj smo imeli blok za zapiske ter pisalo. Vstopimo skozi tretja 
vrata v območje stavbe, vstopimo v stavbo skozi protivlomna vrata in tako do pisarne še skozi dvoje ali troje 
takšnih vrat. 
Seznanimo se drug z drugim, sedemo za mize. 

Gospod Harris nas nagovori, da nas lepo pozdravlja in nam izreka dobrodošlico, da smo si vzeli čas in prišli na 
ameriško veleposlaništvo. 

http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/660-gospod-ladislav-troha-gladovni-protestnik-s-sodelavci-na-daljem-sestanku-na-veleposlanitvu-zda
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G. Troha: Sem predsednik civilne organizacije Gibanje OPS. Prišli smo vam povedati, da smo ljudje v tej državi 

diskriminirani, tako kot je diskriminirana naša civilna organizacija, ki ni na povodcu nikogar, nobene oblastniške 
strukture. Vemo, da se obrobje v Sloveniji širi. Ukvarjamo se z VZROKI za vse večjo bedo v državi. 

Jaz osebno sem z gladovno stavko zastavil svoje življenje, kajti v teh letih navidezne demokracije ljudje na 
položajih, ki smo jih ljudje plačevali za to, da bi svoje delo opravljali korektno in v korist naroda, niso opravili 
svojega dela – niso opravili dolžnih ravnanj. 

Ko smo se osamosvojili, je leta 1990 bilo uničenih 80% arhivov, ali so jih skrili ali uničili, pomembno je to, da 
organi pregona po uradni dolžnosti niso preganjali ljudi, ki so zagrešili kazniva dejanja, med katere spada tudi 
uničenje arhivov. Gre za kulturni genocid! V teh arhivih so dokazi zločinov nad slovenskim narodom vsaj od leta 
1941! Po letu 1945 je bilo pobitih preko 40.000 ljudi, naših najboljših ljudi – podjetnikov, učiteljev, duhovnikov, 
intelektualcev,…In že za te zločine nihče ni odgovarjal!!! 

Leta 1990 so te dokumente skrili oz. uničili, da bi za seboj skrili sledi kaznivih dejanj in so se, ko so poskrili 

dokaze o svojih zločinih, razglasili za demokrate. Za nas so večji krivci tisti, ki storilcev teh težkih kaznivih dejanj 
niso preganjali in obsodili, kakor tisti, ki so kazniva dejanja izvajali. 

Leta 1990, 91, 92 je bila Slovenija pod mednarodnim embargom. Vendar tu se je kljub temu dogajala ilegalna 

trgovina z orožjem! Spet se na tej točki ni postavila pravična pravna država! 14. člen Ustave RS pravi, da smo 
pred zakonom vsi enaki in bi zato morali vsi, ne glede na ime in priimek ali kakršnokoli pripadnost za svoja 
zločinska dejanja odgovarjati. 

Naslednja zadeva: divja privatizacija – tu se spet ni postavila pravična pravna država, saj je groba ocena, da je 
slovenski narod oškodovan za preko 150 MLRD Eur, eden od vaših kolegov je dejal, da naj bi bilo samo v davčnih 
oazah okrog 75 MLRD Eur našega, davkoplačevalskega denarja. 

Nihče ni bil preganjan, nihče obsojen, nihče ni ničesar prinesel nazaj. Je nekaj posameznih primerov zaprtja 
nekaterih oseb, ki zaporno kazen preživljajo na napol zaprtih oddelkih ali celo še bolj na lagoden način. Pesek v 
oči! Organi pregona spet niso opravili svojega dela! 

Naslednja stvar je ropanje bank. Iz bank naj bi izginilo preko 30 MLRD Eur. Imamo Banko Slovenije, ki je 
nadzornica bank in ni opravila svojega dela, imeli smo nadzorne svete bank, nadzorne člane, da bi nadzirali, kaj 
se v bankah dogaja, zdaj, ko manjka toliko denarja, pa nihče od njih ne terja odgovornosti. 

Ko vse to zložimo skupaj, potegnemo zaključek, da gre ZA VELEIZDAJO SLOVENSKEGA NARODA. Ljudje, ki so v 
sostorilstvu opuščali dolžna ravnanja, zlorabljali uradni položaj in pravice, pa jih označujemo za ORGANIZIRANO 
HUDODELSKO ZDRUŽBO. 

Slovenija je zdaj znana kot najbolj koruptivna država. Kako vaši podjetniki poslujejo v takem okolju? V Ameriki 
se kot v zdravi državi (g. Harris se ob tem nasmiha in pove, da se mnogi s tem ne bi strinjali) najbrž zavzemate 
za demokracijo tudi drugod po svetu, mar ne? Vsaj vaši predstavniki tako govorijo! Jaz samo govorim besede, ki 

jih vaši predstavniki govorijo pri nas! In presenečen sem nad ameriškim kreditiranjem Slovenije, kajti ti krediti 
gredo na račun naših otrok! Kako??? Na plošči zunaj piše, da se ZDA zavzemajo za blaginjo slovenskega naroda! 

To stavbo ste kupili od Vlade RS, katere predsednik je bil takrat nekdanji agent tajne zločinske politične policije 
UDBE (oz. SDV), g. Janez Drnovšek. Če bi mi, državljani, takrat to vedeli, kar bi se videlo iz arhivskega gradiva, 
če ne bilo leta 1990 uničeno, on ne bi bil nikoli izbran za predsednika slovenske Vlade! 

Vse vlade so nelegitimne, ker je bilo vse narejeno s prevaro in manipulacijami od leta 1990 naprej. Slovenija je 
zgrajena na laži, prevari in na kosteh umorjenih nedolžnih ljudi. Taka država pa ne more stati, niti obstati. 

Pričakujemo, da posredujete na pristojne organe kot je zapisano v naših zahtevah, gre namreč za kriminalno 
organizirano združbo. Vsi po vrsti so opustili dolžna ravnanja ali dopustili kriminal, v kolikor ga niso storili. 

Resnica je, da ko so nas leta 1945 »osvobodili«, se je okupator samo zamenjal, odšli so nacifašisti, …prevzeli so 

komunisti oz. boljševiki, ki so izvedli boljševistično revolucijo in uvedli diktaturo. To diktaturo so vzdrževali 50 
let. Nihče od teh ljudi ni odgovarjal za svoja dejanja po vojni. In ponavljam, v novi državi so vsi odgovorni 
opuščali dolžna ravnanja, ko je šlo za najtežja kazniva dejanja. 



3 
 

Meni se je v vojski zgodilo podobno – v podpis sem dobival fiktivne račune, naletel sem na škodljive pogodbe, ki 

jih seveda nisem hotel podpisovati, zato sem se že takrat postavil v protest. V fiktivnih postopkih sem celih 11 
let, protipravnega nisem storil ničesar. Zdaj imam tega dovolj, tudi za to, da se ta udbo-komunistična represija 
nad mano in mojo družino konča, sem zastavil svoje življenje z gladovno stavko. Ves čas tudi kot organizacija 
prejemamo kazni na podlagi izmišljenih obtožb brez vsake zakonske podlage. 

V tej državi vlada negativna kadrovska selekcija, 20% privilegiranih ljudi ima raznorazne privilegije na račun 
vseh nas. In samo iz teh 20% se kadruje na vsa odgovorna mesta. 
Zelo veliko ljudi beži iz države, ker tu preprosto ne morejo uspeti in ne vidijo perspektive! Z znanjem, 
izkušnjami, delavnostjo se ne morejo prebiti nikamor, če niso pravilno ideološko usmerjeni! 

G. Harris posluša in začne: Jaz bi se še enkrat zahvalil za vašo prisotnost na današnjem obisku (kdo je sploh 
omenjal obisk am. Veleposlaništva?) ameriškega veleposlaništva. To, kar ste povedali, je zelo resno. Naj najprej 
stopim korak nazaj in vam pojasnim, kako mi vidimo Slovenijo, sedanje stanje in odnose ZDA s Slovenijo. 

S Slovenijo smo že v preteklosti, med vojno in po vojni razvijali partnerski odnos, in tako je tudi danes, trudimo 

se biti tudi prijateljski. Novost v tem odnosu je, da je Slovenija med tem postala del različnih integracij – EU, 
NATO,…vladi držav delujeta dobro, tudi v tujini, kamor gredo tudi slovenski vojaki, delamo »shoulder to 
sholuder« (z ramo ob rami). 

O notranjih razmerah pa kot opazovalci…Sloveniji želimo pomagati, zdaj se bo vse vrtelo okrog volitev, kar je 
izziv za vsako državo. Sistem je zelo drugačen od sistema v ZDA. Politična stabilnost je pomembna za doseganje 
drugih ciljev. Amerika ima seveda ekonomski interes, hkrati pa želimo, da bi Slovenija uspela na vseh področjih, 
da bi izkoristila vse svoje potenciale. 

Res je, da je čas zelo »izziven«, politična nestabilnost pa ne omogoča razvoja. Vsekakor bi radi videli Slovenijo 
uspeti v politiki, v ekonomiji, na vseh področjih, smo pa opazili, da je med ljudmi veliko »zgodovinskih« 
trenj…Kot zunanji opazovalec težko razumem vašo zgodovino. Kar lahko naredimo, so uporabne teme, da jih 
razgrnemo, se o njih pogovarjamo, vsekakor predlagam čim več diskusij. 

Ga. Repše: Kako, če se o tem javno sploh ne moremo pogovarjati??? Ali veste, kakšno medijsko cenzuro imamo 
tu??? 

G. Troha: Vse je narejeno levo in desno, v resnici je to le ena zgodba. Gre za dve plati iste medalje, kar se 
nazorno kaže v notranji nedemokratičnosti obstoječih vseh strank na političnem prizorišču, še posebej, ko gre za 
negativno kadrovsko selekcijo. 

G. Perkič: Dokler ne naredimo preglednega sistema, je to navadna farsa. 

G. Troha: Leta 1990 ni bilo lustracije in to je ključni problem. Lansko leto novembra je stranka EPP pripravila 
Resolucijo o Sloveniji, kjer v 5. točki zahteva prav to! Zahteva izvedbo lustracije! Vse te stranke, levo, desno, ne 
vidijo, ne slišijo! V tem primeru bi si Janez Janša odžagal vejo, na kateri sedi! 

Narodu pa lustracije niso mogli predlagati, ker so obremenjeni vsi! Zagotovo ne more predlagati lustracije nekdo, 
ki se prodaja za demokrata, v resnici pa je bil zvezni udbo agent. In naj znova spomnim, da bi slovenski narod 
vse to vedel, če ne bi leta 1990  uničili ali poskrili 80% ključnih dokumentov, ki so se nahajali v arhivih UDBE. 

Pred tremi leti smo vložili v parlament Zakon o odpravi privilegijev socializma in komunizma, ker so nekateri v tej 

državi privilegije, ki so jih dobili s prevaro po letu 1945, po letu 1990 obdržali (oz. njih potomci) in jih še 
nadgradili z drugimi privilegiji! 

Ne moreš nikamor, tudi če imaš najboljše rešitve za svoj narod, če si neodvisen, ključna je torej politična ali 
ideološka pripadnost. Levo in desno sta le dve plati iste medalje. Naj ponovim, to se kaže v strankah na način, da 
ni v nobeni od strank notranje demokracije. Odloča en človek ali par zaupnih ljudi, kje bo kdo na kateri listi in kaj 
bodo predlagali in kaj podprli oziroma zavrnili. 

Ljudje, ki so držali vajeti v rokah do leta 1990, so se takrat le prestavili v ozadje, v ospredje pa postavili svoje 
nameščence - komsomolce, preko katerih imajo formalno oblast. Poslanci v parlamentu pa mnogi ne zmorejo niti 
prebrati zakonov, kaj šele, da bi jih razumeli, sami se sploh ne odločajo, kaj bodo podprli in kaj ne, ker o tem 
odloča strankarska strogo urejena hierarhija. Podlegajo navodilom, zato je cela kopica zakonov sprejetih proti 
narodu in vse, kar je škodljivo, bomo razveljavili. 
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G. Harris: Ja…ampak te ljudi so izvolili ljudje… 

G. Troha: Glejte, gre za načrtno manipulacijo, ki jo striktno izvajajo mediji, ko nastavljajo mikrofone vedno samo 

tistim, ki morajo zmagati na volitvah, in tistim, ki so privesek demokrature, vse ostale, ki imamo predloge za 
korenite, pozitivne družbene in politične spremembe pa striktno ignorirajo, diskriminirajo, cenzurirajo in, če je le 
mogoče, diskreditirajo. Temu se pa reče dirigirana demokratura. 

Povejte, kaj lahko naredite, prosim, izjasnite se do zahtev. Ali ste za to, da se v Republiki Sloveniji kot eni najbolj 
skorumpiranih držav na svetu vzpostavi odgovornost do ljudi, ki so ves čas nove države opuščali dolžna 
ravnanja? Glede na to, da so ZDA svetovna velesila z dolgoletno uveljavljeno demokracijo, bi nam bilo zelo 
čudno, da tega ne bi podprli, ker je tukaj začetek odprave korupcije v tej državi, v kateri imajo tudi vaša podjetja 
težave zaradi plačevanja previsokih davkov, glede pridobivanja poslov in vsega ostalega. Če ste za to, potem vas 
prosim, da naše zahteve nedvoumno in javno podprete, kar bo hkrati pomenilo, da se zavzemate resnično za 
blaginjo tega izropanega in moralno skoraj uničenega slovenskega naroda. 

G. Harris se temu vprašanju ves čas izmika, pravi, da sprejema in spoštuje naše informacije. Preskoči na javni 

dolg, ki se je v zadnjih 2 (dveh) letih zelo povečal, ampak da nima samo Slovenija takšnega dolga (74% BDP-ja), 
da ga imajo mnoge države, celo še večjega, recimo ZDA ima 108% BDP javni dolg. 

G. Troha: to je sicer mogoče res, ampak velika razlika je v tem, za kaj se zadolžujemo. Če bi šlo za najemanje 
kreditov za investicije, za pametne naložbe, ko potem dolg lahko vračaš zaradi novih dodanih vrednosti, je to 
popolnoma nekaj drugega kot zadolževanje za tekočo javno porabo, tako rekoč za pojest in za popit! 

Ko bo konec teh kreditov (ker ne bo sposobnosti plačila nazaj), bodo skušali zanetiti nasilje, jeza v ljudeh se 
veča, spremljam situacijo in vem, kaj se zgodi po takšnih krizah…Po slovenskih domovih je cca 400.000 
registriranih kosov orožja, neregistriranega vsaj še enkrat toliko, razdeljeni med seboj, skregani, vsakdanja 
borba za preživetje…Si predstavljate??? 

G. Harris: Strinjam se, da naj bi bil kredit za investicije, vlaganje v projekte, kredit naj bi bil racionalen in v 

pomoč…Vendar naša vloga pri tem je praktično nična. Amerika ne daje kredite Sloveniji (naša pripomba: pač pa 
privatne ameriške banke, kot je Goldman Sax), vendar neki napredki so vidni, obrestne mere so nižje kot so bile 
lani (7%), zdaj so 6% oz. celo manj, 3%, Slovenija kot članica evrocone se pobira iz recesije (?!??) 

Vemo in zavedamo se, da sta Bratuškova in Čufer lanskega decembra uredila  3,3 MLRD Eur kredita za finančno 
injekcijo v banke, ja, to je veliko. Pa stresni testi bank, bančna luknja kar za 10% nacionalnega prihodka. Le 
dajanje denarja v banke ne vodi nikamor, treba bo storiti še marsikaj. Privatizacija bank bi rešila marsikaj. 

Ga. Repše: G. Harris, hočete povedati, da podpirate privatizacijo slovenskih bank??? Med temi bankami so tudi 
narodne banke!?!! Mi nismo nikomur dali mandata, da razprodaja naše premoženje!!! 

G. Troha: Podpirate prodajo narodnih bank, ki so bile sanirane z našim denarjem, in so žulji generacij, naših 
staršev, naših dedov! 

G. Harris: Slovenski parlament je bil izvoljen od ljudstva, torej… 

G. Troha: Parlament ni bil nikoli legitimen! Tam sedijo nameščenci mafije! Ko pridejo na ta mesta, so samo 
poslušni! Povejte svojim šefom, da pomagate uničevati Slovenijo! Vse za nazaj bomo razveljavili, ko tukaj 
vzpostavimo odgovornost in red! Resnično vam moram povedati, da s tem, ko jemljete nelegitimne oblastnike 

kot partnerje, ki so to zaradi prevar in manipulacij ter striktnega onemogočanja zdravih alternativ, sodelujete pri 
uničevanju slovenskega naroda. 

Ampak ne bo uspelo, nismo Indijanci, nismo Aborigini, ne bomo se pustili dokončno uničiti. Podpiranje 
nelegitimnih oblastnikov in partnerstvo z njimi tudi na način kreditiranja podaljševanje njihove agonije in pomeni 
uničevanje prihodnosti naših otrok in nas samih. 

G. Perkič: Glede volitev bi rad nekaj povedal, namreč država nima niti točnih registrov volivcev. Gre po sistemu: 
Ni važno, kako so ljudje glasovali, važno je, kako smo mi šteli. 

G. Troha: Po zadnjih predsedniških volitvah smo šli na Državno volilno komisijo in zahtevali vpogled v število 
podpor kandidatu g. Danilu Tuerku. Uslužbenka z DVK je meni osebno poslala sporočilo, da smo prišli pogledat 
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prave stvari! Kriminalistična policija je preiskavo vodila 1 leto! Kar je pri vsem za nas najbolj sporno, je to, da so 
glasove podpore pregledovali popolnoma nekompetentni ljudje! 

Količine podpor in kakovosti sploh ni pregledovala Državna volilna komisija, ki jo določi in imenuje Državni zbor 
RS, ampak kar tehnična podpora tej komisiji, kar je Služba državne volilne komisije, v kateri sta bili udeleženi pri 
pregledu tudi dve študentki brez vsakih pooblastil. To je prvovrstni škandal in volitve bi morali zaradi tega 
dejstva razveljaviti. 

To je za nas velik problem. Torej, g. Harris, ponovno vas sprašujem, kaj lahko naredite, kako lahko pomagate? 
Kot civilna organizacija nismo od nikogar plačani, nimamo nobenih sredstev, ali glede na problematiko lahko 
finančno pomagate, da bi nam olajšali delovanje? 

G. Harris: Skušamo pomagati na različnih področjih, zavzemamo se za transparentnost, podpiramo 
protikorupcijske aktivnosti, zavzemamo se za človekove pravice – v zvezi s tem precej delujemo na področju 
vključevanja Romov v družbo…Osredotočeni smo na določene cilje, na določena področja, vse to si lahko 
pogledate na naši spletni strani. 

G. Troha: Še enkrat vas bom vprašal, ali ste za to, da se postavi odgovornost za ljudi, ki niso ukrepali, ki so 
opustili dolžna ravnanja? Ali lahko javno podprete zahteve, ki smo jih zapisali in predstavili? 

G. Harris: Kaj bomo naredili…hmmm. Premislili bomo o povedanem, pogovorili se bomo med seboj, z g. 
Mussomelijem, kolegi v Washingtonu, ostanemo lahko v stiku in se ponovno dobimo na pogovoru. Spoštujemo 
Slovenijo, pomagamo lahko odpreti diskusije. 

G. Troha: Vi torej jemljete te oblasti kot legitimne, kot partnerje, oblasti, ki delajo proti narodu? 

G. Harris je v zagati. 

Oglasi se g. Perkič: Razgnati je treba to komunistično tolpo, ki je pobrala vse 4 veje oblast! Pokriva čisto vse! 
Sistem ni doživel transformacije, star je že 70 let! 

G. Troha: Ko se bomo vrnili tja, kjer smo kot država zašli, ko se bomo vrnili k VZROKOM, bo Slovenija zaživela 
drugače! Hodimo po kosteh, v 23 letih nismo identificirali žrtev, nismo jih odkopali in dostojno pokopali! Ta odnos 
do mrtvih je milo rečeno grozen! Mednarodna skupnost bi že zaradi lastnega odnosa do pietete morala skočiti 
pokonci! V tem pogledu smo barbarska država! 

Leta 1990 so nedolžne žrtve zlorabljali še enkrat: za načrtno deljenje naroda in vzbujanje medsebojnega 
sovraštva! Cerkev je leta 1990 opravila kvazi spravo, ni pa zahtevala, da je to treba rešiti po sodni in pravni poti. 
Lahko naredimo zdaj kakšen sklep tega sestanka? Kako lahko pomagate, vplivate? 

G. Harris: Kot rečeno, lahko si pogledate na spletni strani, na katera področja smo usmerjeni. 

G. Troha: Torej ni možno, da podprete civilno organizacijo, ki nastavlja ogledalo oblastnikom, ki delujejo že 
desetletja zoper lastni narod, kar za nas pomeni, da jih pri tem početju podpirate, kar pa je skregano z vašimi 
spodaj zapisanimi besedami, da se zavzemate za blaginjo slovenskega naroda? 

Očitno je vaš interes, da ti, kateri leta 1990 niso bili lustrirani, uničijo in razvrednotijo, kar so v bistvu storili, vi 
pač pokupite za majhen denar vse, kar je vrednega. Ne bo šlo, gospodje, ker ta narod si tega ne bo dovolil. 

G. Harris: Veliko ste povedali, veliko je bilo govora o preteklosti. Kaj pa imate namen za prihodnost? Kakšen je 
vaš plan? 

G. Troha: Vizijo za 10 let imamo pripravljeno in tudi natančno začrtane korake, kako jo uresničiti. Načrt je 
pripravljen, problem je v ugrabljenih medijih, preko katerih ga ne moremo predstaviti javnosti. Ampak smo 

optimisti, ker vse več ljudi pridobiva informacije preko interneta, zato se tudi v Gibanje OPS včlanjuje vse več 

ljudi. Podpirajo program in naše delovanje. Treba pa je začeti na začetku, pri izvirnem grehu leta 1990 – pri 
odgovornosti, potem pa nove kadrovske selekcije, a zgolj na podlagi kriterijev stroke, morale in etike in s 
pomočjo poštenih izborov. 

G. Harris: Kako boste to naredili? 
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G. Troha: Z Zakonom OPS ali lustracijo. Načrti so narejeni, a mediji blokirajo vse, narod ne more izvedeti, za kaj 

gre! RTV je ugrabljen medij!  
Kaj lahko torej pričakujemo, je to prvi in zadnji sestanek? 

G. Harris: Pomembno je, da se pogovarjamo, pogovorili se bomo z g. Mussomelijem, s kolegi v Washingtonu… 

G. Troha: Legitimnost volitev: ljudje se bojijo, a upor je v tem, da ne gredo več na te igrice. Videli ste volilno 
udeležbo pri volitvah v evropski parlament.  
(G. Harris se strinja, da je bila udeležba resnično nizka) Ljudje so bili velikokrat prevarani. Odloča se v ozadju. 
Ljudje so počasi spregledali to igro. Potrebujejo opcijo, da bodo verjeli, da kar se reče, se tudi naredi. Danes se 
vsi samo prerivajo. Najbrž se boste strinjali, da ko pride na položaj nekdo, ki ni dovolj sposoben oz. pride po liniji 
kakršnekoli pripadnosti, kaj pripelje s seboj? Sebi podobne! In rezultat je tu. 

Zaključimo, da ostanemo v stiku. Se poslovimo. 

 

Vir 

http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/660-gospod-ladislav-troha-gladovni-protestnik-s-sodelavci-na-daljem-sestanku-na-veleposlanitvu-zda

