
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sodelavci v okviru aktivnosti Mareka Lenardiča so dali priznanje Mareku Lenardiču za 
vodenje kadrov in neprekosljive organizacijske sposobnosti.  Pojavila pa so se tudi številna 
pisma v zvezi z uspešnico knjige izrekov.  „Da imaš plemenito dušo“, „da si vedno 
nadpovprečen oz. genialen“, nakar je Marek opozoril, da nadpovprečen že, drugače pa ni 
potrebno uporabljati tako močne izraze.  Prav tako tudi izjava „Narod te ima za boga“, ki je 
premočna in deplasirana.  Res pa je, da je bilo več sto kapacitet, od tega vrhunskih, suverenov, 
predsednikov, znanstvenikov, generalov, strokovnjakov, učiteljev itd, ki so o Mareku 
Lenardiču napisali podobno,  kot je napisal direktor Diplomatske akademije Dunaj DDr. 
Breycha-Vauthier, da „ste čudovit človek, ki je dosegel ogromne uspehe in vam vsi samo 
čestitamo.“  Ali pa naslednji direktor iste akademije, ki je poleg vrhunske ocene dal tudi 
oceno bontona v času šolanja in bivanja v njihovem mestu. - Vsekakor je moral Dr. Lenardič  
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svoje enciklopedično znanje odlično prezentirati, da je dobil takšno podporo različnih 
kapacitet, kjerkoli je v okviru teh mednarodnih in drugih inštitucijah aktivno sodeloval oz. 
dobil potem priznanja. 

 

 

 
 

Dr. Marek Lenardič, udeleženec na velikem številu mednarodnih konferenc kot aktivni 
udeleženec 
 
Praznovanje rojstnega dne Dr. Mareka Lenardiča v Radovljici.  Na praznovanju so sodelovali 
mladinski pevski zbor iz radovljiške občine, godba na pihala s Primorske, recitatorji osnovne 
šole ter na koncu tudi krajši strokovni nastop sodelavke znanstvenega inštituta iz Ljubljane. - 
Na sliki v sredini tretji z desne Dr. Marek Lenardič, nasproti njemu znanstvena sodelavka iz 
Ljubljane, levo spredaj predsednik Neodvisnih sindikatov Slovenije, zadaj desno stoji Darja 
Lenardič. 
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Na sprejemu na Bledu, razgovor med dirigentom Slovenske filharmonije in profesorjem na 
dunajski visoki glasbeni šoli ter direktorjem diplomatskega centra Wien DDr. Breycha-
Vauthierjem. 
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Marek Lenardič na  poti na severnonemško obalo oz. na obali – Na spodnji sliki levo s čepico 
dipl. ing. Ivan Kraševec, predsednik različnih združenj. 
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V okviru mladinskih aktivnosti je bil Dr. Lenardič predsednik mladih samoupravljavcev  
Gorenjske, združenih občin Jesenice, Radovljica, Tržič, Škofja Loka, Kranj.  Prav tako je bil 
predsednik maturantskih svečanosti vseh srednjih šol občine Kranj.  
Zgoraj zadaj stoji z očali Marek Lenardič, spredaj maturantke velike mature, ki so si za ta 
praznik tudi pripravili svečana oblačila. - Spodaj Marek Lenardič s sošolkami in sošolci na 
izletu. 
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Svečanosti na Gorenjskem.  Zgoraj Park hotel na Bledu – V sredini člani gremija na 
Gorenjskem – Spodaj govori predsednik Kulturnega ateljeja Slovenije (KAS) Jože Košir. 
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Tito in Nehru 
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Maršal Tito skupaj z Urhom Kekkonenom (Finska) 

Finska je ves čas podpirala tudi Leninovo Sovjetsko zvezo in, ko je Rusija hotela ukiniti 
Leninov mavzolej, so predlagali, da bi oni prevzeli Leninovo dediščino. 
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Sporna proslava vodstva Državnega zbora. -  Na proslavi 27. aprila ob dnevu slovenskega 
upora, prej OF,  je prišlo do vrste incidentov.  Pozabili so povedati, da je ljudska oz. 
osvobodilna fronta Slovenije v skladu z drugimi frontami, iniciirala in prva postavila program 
ljudskih front kominterna oz. še prej Lenin in avtor ljudskih front Dimitrov.  Po tem, ko je 
maršal Tito dosegel, da so v kominterno sprejeli KP Slovenije in KP Hrvaške, so tudi 
komunistične partije dale iniciativo in prevzele vodstvo vseh ljudskofrontnih organizacij, tudi 
slovenske.  Brez KP bi bil to navaden nacionalizem ali celo nacionalistični eksces.  - Na 
proslavi so bili v referatih izpuščeni osnovni podatki, na kar je hotel eden od udeležencev 
povedati neko majhno pripombo, to pa je, da bi rad povedal nekaj o maršalu Titu, o Titovih 
tankovskih enotah, ki so osvobodile Trst, o prvi, drugi, tretji in četrti armadi ter o AVNOJ.  
Vendar so udeleženca proslave opozorili, da tega tukaj ne moremo govoriti, na kar se je 
opravičil.  AVNOJ je bil glavni organ, nadrejen vsem republiškim organom, katerega so se 
udeležili tudi vsi slovenski delegati: Kardelj, Vidmar, Kidrič idr.  Takrat je Vidmar tudi 
predlagal generalnega sekretarja KP Jugoslavije, ki je bila krovna organizacija KP Hrvaške, 
Slovenije in drugih organizacij, za maršala.   Neka udeleženka je imela izgubo spomina v 
zvezi s smrtjo Franca Rozmana - Staneta in so se ljudje, ki poznajo ta primer, prijemali za 
glavo. -  Po proslavi pa sta se oglasila Justin Stanovnik in Anton Drobnič, ki sta opozorila na 
dvoje stvari.  Justin Stanovnik je opozoril na to, da so bili referati zlagani in pridobil pri 
ljudeh precej točk, ker je šlo za trošenje laži politično in zgodovinsko nepismenih ljudi, ki 
povzročajo razno šaro in „sredijo sami sebe“, kot rečejo na jugu.  Justin Stanovnik je opozoril, 
da je bil po vojni izvršen val nasilja. Anarhizmu kot anarhizmu, kjer pobiješ ljudi in se greš 
nasilje, na koncu pa izgubiš, se je uprl tudi maršal Tito.  S tem je Justin Stanovnik opozoril na 
nevarnost, da bi se ponovno pojavili takšni elementi nasilja in napadli prebivalce.  Drobnič pa 
je opozoril predvsem na politiko sovraštva.  Oba sta tako pridobila pozitivne točke pri 
prebivalcih.  Ne smemo pozabiti, da se je  že od samega začetka bila bitka med anarhisti in 
marksisti, o čemer je bila izdana vrsta strokovnih del, ki so jih lahko brali tudi v Sloveniji.  
Preden pa se začnejo napadi in atentati, pa je na programu vedno priprava na sovraštvo, tudi 
pri klasičnem streljanju s pištolo. 
 
Grofi Celjski.  Herman Celjski je večkrat v okviru bojnih nalog pomagal sobojevnikom 
suverenom, ki so imeli visok položaj in je bil nagrajen z različnimi ozemlji.  Med drugim je 
dobil v upravljanje tudi gorenjski del, kjer je prišlo do konflikta med Ortenburžani, ki so bili 
lastniki manjše topilnice na Jesenicah in so se morali tako kot drugi umakniti v Ribnico 
(Reifniz) ob Vrbskem jezeru, nekateri (Lamberger oz. Ovčjegričnik) pa so se šli nekakšno 
vojno s Celjskimi grofi, žrtev pa je bil Hermanov sin, prav tako Herman junior, ki je izgubil 
življenje v Radovljici.  Na začetku je Lamberger teoretično in praktično dobil podporo 
družine Habsburg, kasneje pa so grofi dokazali, da Habsburg nima pravice na tem ozemlju, in 
dobili zaščito ogrskega kralja.     Ker se Ovčjegričnik ni umaknil, je skupaj s svojo grupo 
izgubil življenje (Kranj), kamor se  je premaknil iz  Škofje Loke, kjer so mu dokazali, da je 
mesto Škofja Loka odprto in naj gre  na Koroško ali v Kranj.  V Kranju je padel v vojaško 
past, kajti grofi Celjski so bili ostri vojskovodje in tako je bilo tudi konec Lambergerja.  
Kasneje pa se je razširilo, da so grofi Celjski izgubili, zmagal pa je Lamberger, na 
Ortenburžane pa so pozabili. - Radovljica ima kar nekaj takih črnih madežev ter se vedno bolj 
priključuje Jesenicam, ki niso bile nikoli mesto, ampak so imeli pravice samo na Koroški 
Beli, ki je bila okraj in je danes močno obremenjena od onesnaževalcev okolja.  So pa še 
druge stvari, ki jih ne bi smeli brisati iz spomina na relaciji Karavanke-Bled in so vse 
zamolčane. 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
Vprašanje je, kako dolgo še lahko prenesemo takšno puščanje krvi 
Napad na mlade iskalce zaposlitve - S tem ko se je uničilo tisoč tovarn in podjetij, ki so 
proizvajala izdelke za prebivalce Slovenije, se je začelo tudi z napadi na zaposlovanje, kajti 
vsaka vlada je povzročala milijardne dolgove, milijardne škode, kraje in rope za potrebe 
privatnih band itd. itd., gigantskega  kriminala v Sloveniji.  Številni tehnični kadri, glasbeniki 
in znanstveniki so bili prisiljeni zapustiti Slovenijo.  Izselilo se jih je že lepo število.  
Prenehanje zaposlovanja in izgon ter prepoved delovanja v Sloveniji pomeni  puščanje krvi.  
Nek lokostrelec iz srednjeveške zahodne Evrope si je puščal kri toliko časa, da je od tega 
umrl.  Vprašanje je, kako dolgo še lahko prenesemo takšno puščanje krvi. 
 
Obremenjevanje človeka v Sloveniji – Posledice različnih obremenjevanj s tehničnimi 
sevanji oz. vnetja ter oboljenja, odvisna od različnih valovnih dolžin 
V zvezi s težkimi prisluškovanji, ki jih klasična politična policija po letu 1945 ni poznala na 
stacionarnih telefonih, se je zdaj z novimi prisluškovalnimi napravami pojavila vrsta bolezni, 
kot smo že omenili: visok krvni tlak, v primeru pogostega prisluškovanja tudi delna ali 
kompletna kap z odpovedjo roke, noge, govora ipd.  Dalje še bolj nevarno trganje srca. - 
Samo v Ravnah so pred kratkim namestili sto defibrilatorjev na področju Koroške oz. Raven 
(Gutenstein).  Koroška je bila leta 1919 priključena Sloveniji pred referendumom oz. 
plebiscitom, pod pogojem da če Slovenija oz. Jugoslavija  ne bo dobro skrbela za ljudi, se 
lahko ozemlje priključi nazaj Avstriji. - V Mariboru je bila vrsta dubioznih smrti kulturnih in 
drugih delavcev zaradi odpovedi predvsem srca itd.  V primeru kontinuiranega valovanja, za 
katero mora dati dovoljenje vrhovno sodišče, vendar je ta praksa skoraj opuščena, prihaja pri 
valovni dolžini 36 do mioma pri ženskah,  8,2 srčni infarkt,    6,6 levkemija,  od 60-80 
glavoboli, krči, pesek in kamni  v ledvicah, žolču in mehurju, dalje vprašanje urobilinogena, 
od 80 – 100 nastajanje tumorjev, od 100 – 120 faza neoplazme, rak itd., 
od 79 – 84 možganska kap ter preko dvajset drugih vnetij in bolezni.  Največje obremenitve 
so javna mesta, pisarne, stanovanjske soseske, urbani koncentrati, bloki,  kjer dela in živi več 
kot 80 odstotkov prebivalcev na Slovenskem,  najmanj pa privatne hiše, ki imajo varovanje, 
zaščito privatnih varnostnikov. 
 
Maribor lovil tudi Bavčarja. - Maribor je v Sloveniji prevzel  vse pomembne pozicije, to pa 
so generalni direktor policije, minister na notranje zadeve, državni sekretarji notranjih zadev, 
vodstvo obrambnega ministrstva, nebroj miličnikov preoblečenih  v uniforme slovenske 
vojske, o čemer je izšlo že kar nekaj knjig. - Pod vodstvom šefa policije so pred kratkim lovili 
tudi Bavčarja, ki je izjavil: če me kakšni taki preoblečeni napadejo, me lahko tudi odvlečejo in 
me lahko tudi ubijejo. Na internetu pa se je pojavila zelo močna kritika Fanka, kakršne ni 
doživel še noben direktor policije, to pa dokazuje, da gre za totalno teptanje Ustave in 
demokratičnih pravil, demokracije in za nasilje brez primere, česar doslej v Sloveniji še nikoli 
nismo imeli. 
 
Zločinski konstrukti. -  V primeru konstruktov proti Dr. Lenardiču, kar se je začelo na 
policiji Jesenice, policiji v Kranju in v Ljubljani, je bilo ugotovljeno, da so glavnino končnih 
napadov in konstruktov povzročali posamezniki v notranjem ministrstvu.  Večkrat so 
zamenjali republiškega sekretarja, ministra in podsekretarje oz. državne sekretarje zaradi 
kriminalnih aktivnosti, pa tudi cele skupine na upravi državne varnosti oz. krim službi.  Gospa 
Jovanka  Broz je o tem pisala tudi pismo materi Mareka Lenardiča, Ljudmili Lenardič. 
 
Kritika nekdanjega člana uprave organov Kmečke zveze. - Član upravnega organa 
Kmečke zveze je dejal, da si je Demos prizadeval, da bomo imeli boljši standard kot Švica, 
danes pa smo natančno obratno od vsake Švice.  Povedati moramo, da smo obratno od 
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Pismo gospe Jovanke Broz Ljudmili Lenardičevi 

Tako kot drugod, je tudi tukaj razvidno, da zarote izhajajo iz republiškega sekretariata oz. 
ministrstva za notranje zadeve. 
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