
Vhod v VATIKAN v obliki 
KLJUČAVNICE

Običajna  
KLJUČAVNICA

KLJUČAVNICA

VATIKAN svoje znanje KODIRA – ZAKLEPA. Zaklene pa lahko tudi komunikacijske tokove, svobodo misli, 
seveda kot glavni hipnotizer ima probleme s svobodno mislečimi, a tudi te večinoma obvlada: prek 
zasmehovanja, potiskanja v marginalizacijo… Deluje preko HLAPCEV, ki so člani vatikanskih LOŽ. 

Pomembna loža so tudi Malteški vitezi ipd. 

SVETI PETER 
S KLJUČEMA



Ilustracija simbolov v članku Hermanna Brunna, leta 1896, 
Űber Verkettung Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:AnonMoos/Gallery

Simbol na steni dominikanske cerkve Eremo v Italiji. 

Kako se družbene odnose ZAVOZLJA / ZAKLENE, da se onemogočijo procesi spontane živosti, 
rasti v sodelovanje.  O tehniki omrtvičenja DRUŽBENEGA TKIVA govorijo DOMINIKANSKI SIMBOLI. 

Levi simbol govori da je osnovna vzmet, ki onemogoča razstaviti „ključavnico“ DOLAR, torej denar sili ljudi da ne ravnajo 
po svojih osebnih hotenjih, ampak da se vedejo kot del vsiljenega sistema. Simbol je starejši kot valuta DOLAR. 

Desni simbol : Družbo razdeliš na „plave“ (desničarji) in rdeče (levičarji)… nato pa vodljive – podredljive na obeh 
straneh povzdigneš v VODJE (rumena barva). Ti HLAPCI služijo kot vzmet nikdar razrešenih medsebojnih problemov.   

Npr. povzdignjenje lažnega levičarja (recimo Milana) in lažnega desničarja (recimo Janeza). In tako ustvariš okoliščine, ki 
stricem iz ozadja omogočajo trajno  vladanje. Nevedni državljani se v okoliščinah umetno ustvarjenih prepirov izčrpavajo, 

Povzdigovalec HLAPCEV na vodilna mesta  preko njih VLADA levo desno tropom zavedenih TEPCEV.  

IZDELOVANJE KLJUČAVNICE ZA VEČJE SKUPINE LJUDI

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:AnonMoos/Gallery


VIR

KI ZAGOTAVLJA KONTINUITETO  VLADAVINE ELITE

Egidij Kubut je zbiral podpise v imenu 
Andreja Šiška  a mu jih nato ni dal. Ali so 
podpisi šli k Borutu Pahorju? Kdo ve?  
Andrej je IZPADEL

„KLJUČAVNIČAR“ JE IZDELAL VOLILNI SISTEM 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Volitve_predsednika_Republike_Slovenije_2017
https://sl.wikipedia.org/wiki/Romana_Tomc
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljudmila_Novak
https://sl.wikipedia.org/wiki/Maja_Makovec_Bren%C4%8Di%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/Marjan_%C5%A0arec
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Suzana_Lara_Krause&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Borut_Pahor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Boris_Popovi%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/Angelca_Likovi%C4%8D


Do sinoči opolnoči je Državna volilna komisija (DVK) sprejemala predloge kandidatur za 
predsedniške volitve, ki bodo čez dobre štiri tedne.

Za nov mandat si bo prizadeval sedanji predsednik Borut Pahor, ki ima po dosedanjih 
merjenjih javnega mnenja precejšnje možnosti, da bo še pet let v palači na Prešernovi. Tokratne 
predsedniške volitve bodo prve, na katerih bo na glasovalnem lističu v prvem krogu več ženskih 
kot moških imen. Da bi postale prva predsednica države, si želijo: predsednica NSi Ljudmila 
Novak, evropska poslanska iz SDS Romana Tomc, ministrica za izobraževanje, znanost in šport 
iz SMC Maja Makovec Brenčič, predstavnica stranke Glas za otroke in družine Angelca Likovič
in predstavnica SLS Suzana Lara Krause. Predsedniške ambicije imata tudi dva župana, in sicer 
kamniški Marjan Šarec in koprski Boris Popovič. Parlamentarne stranke (NSi, SDS in SMC) so 
svoje kandidatke podprle s poslanskimi podpisi, drugi pa so poleg podpore svojih strank morali 
pridobiti še po 3000 podpisov volivcev. Samo Borut Pahor je kandidaturo vložil kot 
nestrankarski kandidat s 5000 podpisi.

Do zadnjega si je za to, da bi vstopil v tekmo, prizadeval tudi kulturnik Andrej Rozman - Roza, 
ki mu ni uspelo zbrati 5000 podpisov, ga je pa podprlo pet poslancev Levice in neodvisni Matjaž 
Hanžek, vendar to ni bilo dovolj – vložiti bi jih moral deset, ker ne bi bil uradni kandidat Levice.

Če nobenemu od kandidatov v prvem krogu 22. oktobra ne bo uspelo prepričati več kot 
polovice tistih, ki bodo prišli na volišča, bo drugi krog, na katerem se bosta pomerila samo 
najuspešnejša dva kandidata, 12. novembra. Po ocenah DVK bo izvedba letošnjih volitev za 
predsednika republike, če bo potrebna izvedba dveh krogov, stala 5,1 milijona evrov. 



„Z Milanom Kučanom sva 
sodelovala zadnjih dvanajst let, ko sem 

bil v uradu predsednika republike 
svetovalec za ustavnopravne zadeve.“

op. Med leti 1969 – 2002

URADNI RAZLAGALEC SLOVENSKE USTAVE prof. dr. MIHA RIBARIČ, 
MNENJE JE PODPISAL prof. dr. LOVRO ŠTURM

„KLJUČAVNIČAR“, KI ZAVAJA PRI RAZLAGI 

KLJUČNIH DOKUMENTOV - USTAVE RS

MIHA R.: „Različna teža podpisov, ki 

jih dajo v podporo kandidaturi poslanci 

in volivci, ne predstavlja nedopustne 
diskriminacije med temi osebami.“  

Miha Ribarič z ničemer ne dokazuje, 
da mora ena oseba zbrati 3 podpise, druga 
pa 5.000 za uveljavitev kandidature za enak 
položaj, niti ne dokazuje svojo trditev, da s 

tem ni kršeno načelo enakosti volilne pravice.

Vir

Vir

http://www.bivsi-predsednik.si/up-rs/1992-2002/mk.nsf/3d3dc46d8a26fe27c125678d00365e48/4de16526f5004513c1256bdf003a27d5?OpenDocument
http://www.delo.si/sobotna/miha-ribaric-slovenija-je-imela-v-jugoslaviji-vecjo-moc-kot-jo-imamo-zdaj-v-evropski-uniji.html


PROF. DR. 
MIHA RIBARIČ

„Različna teža podpisov, ki jih dajo v 

podporo kandidaturi poslanci in volivci, ne 

predstavlja nedopustne diskriminacije med 

temi osebami.“ 

„Načelo enakosti volilne pravice ni kršeno, če so v zakonu (o

volitvah predsednika republike) predvidene alternativne možnosti

pridobivanja podpore za kandidaturo na volitvah – npr. tako, da

je za kandidaturo potrebna podpora določenega števila volivcev,

poslancev državnega zbora ali politične stranke oziroma

kombinacija teh možnosti. Načelo enakosti volilne pravice se

nanaša na število glasov, ki jih ima na voljo volivec (to število

mora biti za vse volivce enako), oziroma na številčno vrednost

glasu posameznega volivca (ta vrednost mora biti pri glasu

vsakega volivca enaka). Različna teža podpisov, ki jih dajo v

podporo kandidaturi poslanci in volivci, ne predstavlja

nedopustne diskriminacije med temi osebami. Enakost volilne

pravice se nanaša na glasovanje oziroma na število in vrednost
glasov.

Lahko pa bi bilo zaradi različne teže podpisov podpore kršeno načelo enakosti pred

zakonom (14. čl. U), če razlika ne bi bila stvarno utemeljena z različnim položajem

posameznih subjektov v političnem sistemu. Določbe ZVPR o zahtevani podpori zgolj

izločajo iz volilne tekme osebe, ki nimajo niti minimalnih možnosti, da bi bile izvoljene za

predsednika republike. S tem se zagotavlja preglednost volitev in v volilni kampanji olajšuje

soočanje kandidatov, ki imajo vsaj minimalno možnost zmagati na volitvah.
Opr. št. U-I-220/97, B.-I.9., B.-II.12.“

PRAVNE AKROBACIJE IN GOLJUFIVA RAZLAGA USTAVE RS

O VOLILNI PRAVICI

Kaj pove v intervjuju:  www, 
Wikipedia o njem wwwVir popolnoma alogičnih stališč

http://www.delo.si/sobotna/miha-ribaric-slovenija-je-imela-v-jugoslaviji-vecjo-moc-kot-jo-imamo-zdaj-v-evropski-uniji.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Miha_Ribari%C4%8D
http://www.delo.si/sobotna/miha-ribaric-slovenija-je-imela-v-jugoslaviji-vecjo-moc-kot-jo-imamo-zdaj-v-evropski-uniji.html


PLEN JE SKUPEN. VSAK BARVA 
- LIČI SVOJ KOS ZA SVOJE. 

PRI FORMALNEM 
MALIČENJU SISTEMA 
DELUJETA ENOTNO.  

IN OBEMA SLEDI 
MNOGO „OVAC“.  

DRUG PROTI DRUGEMU 
VIHTITA MEČA LE ZARADI 

IDEOLOŠKIH RAZLIK. 

CILJ DEJANSKIH GOSPODARJEV JE  PLEN – AKUMULIRAN KAPITAL,

KI GA PRERAZPOREJAJO ZA UPRIZORITEV

PEKLA. 

TA NAČRT IZVAJAJO VRHUNSKO 
USPOSOBLJENI „VITEZI“ –

BERI SLUGE OZ. HLAPCI.     

Levo Milan Kučan, ki je za svoj prvi uradni obisk v tujini februarja 1993 izbral Vatikan. 
Kučan je za uvedbo DIKTATURE prejel več odlikovanj, sprejet je bil tudi v red Malteškega viteza. 
Desno Lovro Šturm v opravi in s priznanjem Malteškega viteza. Tudi ta podatek s spleta izginja.

VIR.

http://www.15let.gov.si/si/15-let-samostojnosti/kronologija/


MANJKAJO SAMO ŠE 
KANGLICE IN LOPATKE



Pogovor je izmišljen
Lovro Šturm: „To  boš storil!“

Janez Janša: „Bom!“. 

Pogovor je izmišljen
Milan Kučan: „A veš da me podpirata tako 

Lovro Šturm kot tudi Janez Janša?!“
Zoran Janković: „Ne tega pa nisem vedel.“ 

Zoran Janković je bil 10.10.1011 javno 
naprošen (tudi s strani M.K.), 

da postane politik. Dva meseca kasneje 
ima v DZ RS največjo poslansko skupino. 



PLENJENJE LASTNINE 
NA ENI STRANI TER BREZIMNE, 

BREZPRAVNE MNOŽICE, NA DRUGI.

LIČENJE

IN TOLPAM SLEDI 

MNOGO POSNEMOVALCEV.  

SPREMEMBA IMENA,

IDENTITETE

KRST BREZBOŽNIKA

NPR. SKUPNO LASTNINO PREIMENUJEJO 
V DRŽAVNO, 

VAŠKO LASTNINO V OBČINSKO,
SLUŽBO DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA V 

SLUŽBO RAZKOSANEGA KNJIGOVODSTVA… 

PODKUPOVANJE / PODMAZOVANJE

OBLIKOVANJE  TOLP

1.

2.

3.

PODOBNO  KOT DA BI SE VOLKOVI PASLI MED OVCAMI. 

Edini, ki sme v svoj HIŠI razlagati Biblijo, 
DOMINIKANSKA „HIŠA“, Pescia 1.235, Rim



MALTEŠKI VITEZI 
MINISTER ZA PRAVOSODJE 

Lovro Šturm 

MINISTER 
ZA NOTRANJE 

ZADEVE
Andrej Šter

DRŽAVNI 
TOŽILEC RS

Anton 
Drobnič

MASONSKA tla simbol črno belosti sveta  Vir

Člani reda so zavezani zvestobi velikemu mojstru. Vir

PRAKTIČNI VIDIK
DELOVANJA LOŽ V RS

http://www.mladina.si/94305/v-senci-malteskega-kriza/
http://siol.net/novice/slovenija/v-ljubljani-so-imenovali-cisto-prave-viteze-video-428306


MIMOHOD MALTEŠKIH VITEZOV IN PODPORNIC LE TEH NA 
KONGRESNEM TRGU V LJUBLJANI.  Vir

„Vitezi“ (rumena barva) obvladujejo vse, ki 
hočejo biti modrost (modra), sonaravni (zelena), 
sončni (oranžna), moč zemlje (rjava) sprememba 

(vijolična) in jih onemogočajo v njih delovanju. 

Dominikanski simbol zahtevnejšega načina 
zaklepanja živosti  družbenega tkiva. 

http://siol.net/novice/slovenija/v-ljubljani-so-imenovali-cisto-prave-viteze-video-428306


MOJI SO LEVO 
USEKANI

MOJI PA 
DESNO

POGOLTNOST ,  
P OHLEP ,
POHOTA ,  

LAŽ

POHLEP ,  
NAPUH ,
J EZA

TI PA KI KLEČIJO, DVIGNITE GLAVE IN ZAČNITE, ŠE BOLJ, VERJETI IZ SEBE, 
BREZ POSREDNIKOV, SAMO TAKO JE VERA LAHKO PRISTNA. 



BORUT PAHOR MED 
NORČEVANJEM IZ 

DRŽAVLJANOV

ZOPET KANDIDRA 
ZA PREDSEDNIKA 

DRŽAVE

PODPIRATA GA TAKO  
POZICIJA, KOT 

OPOZICIJA.
RKC GA DOBESEDNO 

„LJUBI“.  

„Medvedek. Koliko? 1 eur, 5 eur?“ „Plišast. Da kdo 10 eur? Prodano?“

BANANA 
REPUBLIKA

Č

NA JAVNI DRAŽBI 
PRODAJA IGRAČKO 


