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Za Slovenijo bo poguben sovražni dolg 28,8 milijarde! 
 
Sovražni dolg je bil zelo natančno opisan že leta 1927, ko ga je ruski emigrant Aleksander Nahum 
Sacks nazorno razložil na mehiškem primeru diktatorja Maksimiljana  v 19 stoletju. Zadolževanje za 
korupcijo, lastne potrebe in nič za razvoj dežele, korist ljudstva. Sovražno zadolževanje je bilo 
najbolj izrazito v času 1. svetovne vojne in kasneje v obdobju neuvrščenih držav, ki jih je ustanovila 
bivša Jugoslavija leta 1961. Evropa se je zadolžila do leta 1918 v ZDA za izjemne zneske, ki jih 
kasneje ni mogla odplačevati in so jih leta 1931 odpisali, tudi Nemčiji, tako kot leta 1953 zahtevana 
izplačila vojnih odškodnin. Da bi zdaj ta ista Nemčija bila eden glavnih zavojevalcev Slovenije po 
enako dorečenem sistemu potrjevanja sovražnih dolgov, ki ga dežela lakomnih politikov in 
siromašnega naroda ne bo zmogla vračati? Vemo, da je zadnje kot žled rušilne kredite najela bivša 
premierka Bratuškova pa nikoli ni razložila, kam je denar odšel, razen za namene tajkunskih poslov 
v slovenskih bankah. Z dokapitalizacijo so se okoristili res vsi pri koritu, kajti razkritje pred kratkim, 
da so bili predloženi dokumenti s strani Banke Slovenije prirejeni in  močno pretirani, nazorno 
pokaže usklajenost sodelovanje vlad, političnih strank na oblasti in bank. Razkritje je bilo kot bomba 
na Hiroshimo, pa je že nekaj dni kasneje ekipa Cerar Jazbec odločno zavračala ugotovitve o 
goljufijah in na tiskovni konferenci, v slogu leporečja, zanikala možnosti škodljivega sevanja 
sovražnega dolga, ki je s to goljufijo nastal na sovražnem zadolževanju za potrebe , ki niso v 
ničemer  povezane z narodom. Tudi Židan in Erjavec podpirata Jazbeca, torej spet trojka, ki bo 
rešila Slovenijo, tisti del, ki je na oblasti! 
 
Razkritje prirejanja stresnih dokumentov o izgubah bank je zdaj zamajalo verodostojnost sicer 
skrbno načrtovane razprodaje slovenskega premoženja (legitimnosti za takšno početje politiki nikoli 
niso imeli, saj narodno lastnino ne morejo razprodajati osebe, ki zato niti po Ustavi nimajo 
pooblastila). Konec lanskega leta je znašal dolg Slovenije že 28,8 milijarde! Proračun za leto 2015 
znaša 8,6 milijarde, od tega kar 7 milijard naj bi bilo zbranih preko različnih davkov. Torej z 
zbiranjem davkov bo naša država odplačevala sovražne dolgove in zato ni nenavadno, da vse 
vladne ekipe vedno natolcujejo o novih in novih davkih ( manjka samo še davek na življenje kot 
naravno dobrino). Pa so davki sicer namenjeni za delovanje javnih služb za javno korist! Torej tudi 
z izumljanjem novih davkov naši politiki kreditov ne morejo odplačati, zato slej ko prej nastopi faza, 
ki so jo tuji finančni oligarhi načrtovali pred prvimi sovražnimi krediti – prevzem države v lastne 
roke. Državna podjetja, državno premoženje, infrastruktura (ki jo za zdaj odločno skrivajo za 
prozorno retoriko) in naravna bogastva ( predvsem voda in gozdovi). Dokler ne bo vse odtujeno 
nobena naša vlada ne bo mirovala, celo več, zdaj si izmišljajo celo drugi železniški tir od Kopra do 
Divače za 1,3 milijarde, ki naj bi šel v 80% skozi predore (!!??), da bi potem tudi to zavili v paleto 
razprodaje (po ceni, ki bo že upoštevala odtoke vloženega denarja na varno). In kako bodo te 
gospe in gospodje brez lastnega ustvarjalca dodane vrednosti in dobička sploh še kaj financirali? 
Ne bodo, ker bo zmanjkalo za sovražni dolg, javni sektor pa bo moral v zasebne roke, da se tudi 
šolstvo in zdravstvo izločita iz državnega proračuna. Vseskozi je tak namen, brez izjem pri 
katerikoli vladi, le odtenki uničevanja so v različnih barvah. Če prodajo vlade vse, kar je državno, ne 
morejo poplačati niti polovico trenutnih sovražnih dolgov. In, namesto, da bi naredili dve osnovni 
potezi, dojemljivi že za pozne osnovnošolarčke, izvajajo tretjo – dogovorjeno krajo našega! Pa bi 
lahko najprej v prvem, obveznem kraku, po Zakonu iz leta 2011 odvzeli vse nedokazano 
premoženje, odkrili izginule milijarde iz podjetij, katerih simbolični ostanki so zdaj na manipulantski 
ustanovi DUTB. Razkriti bi morali porabo vseh sovražnih dolgov najmanj od leta 2005 (ko je 
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sovražni dolg začel svojo zmagovito in skokovito pot po Sloveniji). Že s prvim korakom bi bili 
odplačani krediti, do zdaj uporabljeni povsem nenamensko, bolje povedano za koristi določenih 
posameznikov in njihovih zakulisnih skupin. Ostane sicer tudi druga možnost, Ekvadorski način 
izsiljenega odpisa sovražnega dolga v letu 2008, ki ga poskuša izpeljati tudi Siriza, a bi bil ta način 
za majhno, nepomembno, služabniško Slovenijo zelo težko izvedljiv, ker nas imajo tujci že 
popolnoma pod kontrolo. Odstranitev sovražnega dolga iz državnega proračuna pomeni, da spet 
dihamo in, obvezno, z novimi nepolitičnimi strukturami vložimo denar v nove ustvarjalne projekte, 
proizvodne in zaposlitvene, ki bi z lahkoto polnili proračun. Pri tem je seveda obvezno drastično 
zmanjšanje birokratskega javnega sektorja, ki ima v več kot polovici dejavnosti namen zgolj koristiti 
samemu sebi!  
 
Seveda je bistveni del sovražnega dolga sovražno osebje, ki ga ustvarja. Da se sploh lahko 
začnemo aktivno posvečati odstranitvi tega dolga, moramo z vratu sneti zelo težke verige, ki nam 
ne dovolijo dihati – to sovražno osebje. Poleg prijateljskega razdeljevanja sovražne zadolžitve je 
naloga tega sovražnega osebja tudi ustvarjati lažne zgodbe o koristih tako novih kreditov kot 
razprodaje našega premoženja. Zato najemajo plačane »strokovnjake« s področij družboslovnih in 
ekonomskih laži, da prepričajo narod v pravilnost našega uničenja.  
 
Posledično postavljamo javno vprašanje: 
 
Zakaj ne dojamete, ne smete dojeti, da je načrtovano zadolževanje (tudi letošnjih prvi 70 milijonov) 
neizogiben propad Slovenije ? Zakaj ne premorete spoštovanja do ljudstva in zaradi ponavljanja 
prejšnjih sovražnih zgodb tudi vi takoj ne odstopite? Ali pa, kot smo zgoraj navedli, ne razkrijete do 
potankosti, kam je odšlo  zadnjih 15 milijard, najetih s sovražnimi dolgovi od leta 2010? Razkrijete 
mrežo davčnih utajevalcev v tujini? Takoj opustite razprodajo vseh podjetij, ki so v državni, torej 
ljudski lasti? Smo v situaciji, kjer nadaljevanja nečednih spletk ne moremo več dovoljevati, kajti s 
tem je ogroženo naše preživetje, saj tudi naši tretji potomci milijard več ne morejo vrniti pod 
imenom Slovenija! Od vas pričakujemo zelo jasne odgovore, zelo jasne načrte, ki bodo preprečili 
propad Slovenije. In naj samo namignemo, da  do zdaj niste sprejeli še niti enega koristnega načrta 
za razdolževanje in nov zagon slovenskega, ne tujega gospodarstva!! 
 
 
V Ljubljani, dne 15.2.2015                                                                 Skupina kazenska ovadba 


