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SKLEPNE MISLI K VOLITVAM V DZ R. SLO. - 2018
Spoštovani beroči !
V skladu z določili o t.i. “svobodi govora, misli” itd. iz “Ustave” naše R. Slovenije Vam spodaj
zapisujem moje, čisto osebne misli, vtise - o temi: “IZID VOLITEV V DZ - 2018” !

Spoštovani beroči !
Ker do sedaj, do septembra 2018 - še ni minilo veliko časa od volitev v DZ R. Slovenije, ki so bIle 3. 6. 2018 - pri “SLOVENIANI”ne bomo na široko in v tej številki
- nič konkretno - pisali o sedanjih povolilnih dogajanjih. Bolj po “smislu” - ne v
vseh podrobnostih jih bomo podali - v naslednji, v 4., v oktobrski številki “SLOVENIANE” : kaj pozitivnega se je morda - že izcimilo iz teh volitev v DZ 2018!?
Kar velik dosežek skoraj 25% glasov za SDS in njene odlične poslance: to zagotovo je nekaj pozitivnega!
Sedanja povolilna razna t.i. “koalicijska usklajevanja”
- ŠIBKE, MANJŠINSKE “LMŠ” POKOMUNISTIČNE “VLADNE” KOALICIJE,
KI O SEBI GOVORI, DA JE “ LEVA” PA JE REALNO GLEDANO- PAČ LE :
- SAMO POKOMUNISTIČNA ( po ex KP, ZK ) “ZASILNO SKRPANA LMŠ” KOALICIJA, KI
PRAVA “DELAVSKA, SOCIALNA, PO EVROPSKO SOCIALNO DEMOKRATSKA - PAČ - NI !
“ SAMOZVANO - LEVA “ KOALICIJA “FAKE LEVIH STRANK” - ŽE - SO !
- “LEVI” - V KLASIČNEM POMENU TE BESEDE - PA - NIKAKOR - NI, NISO !
Ta LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB, s “priveskom LEVICA” t.i. usklajevanja - v praksi verjetno

“EVFEMIZEM”
JE STAR IZRAZ
ZA OPREDELITEV
PRILAŠČANJA
“PRE-LEPIH”
BESED ZA
NEREALNO
“POIMENOVANJE
NEČESA”,
KAR NI “TAKO
ZELO - LEPO”.
MAR NE?
info
Janez K.Kern

“izgledajo prav klavrno, revno”?! Nam v stranke nevčlanjenim in verjetno tudi večini od
Vas beročih - so “znana” le preko TV, kjer pa je strankarsko dogajanje v pokomunističnih
strankah verjetno podano na formalističen in na zelo “ocvetličen”način.
Bolj zanimivo bi bilo več vedeti o raznih
- “nenaravnih vzdrževanjih pri življenju” že realno, člansko zelo šibkih pokomunističnih
strank”, z verjetno veliko članstva v zelo visoki starosti: zunanji opazovalci imamo
pogosto vtis, da so taki starejši člani le še že zelo “trhlo” ogrodje že močno razpada
jočih “strankarskih pokomunističnih hiš”,
- v katerih verjetno “gospodarijo” jih (tako se zdi) praktično tvorijo le skupinice, le po
nekaj mlajših, “znansko” in verjetno “konkretno osebno koristnostn interesno
motiviranih in “tako-povezanih” strankarskih ljudi ? Zdi se, da je v pokomunističnih
strankah precej pripadnikov konkretne stranke “bolj iz iz navade”,
- nekakšnih “inercijskih pripadnikov”: precej pokomunističnih strank je (se zdi) že
- precej: “že postaranih” - delovno-programsko in po starosti članstva, podpornikov.” .
Tak vtis dajejo oz. tak vtis imamo mi, zunani opazovalci, ki jih vidimo le preko TV.
V strankah,ki nimajo več močne baze res zavzetih podpornikov (tako se zdi)
in jih tvorijo in ( se zdi) “obvladujejo” le med seboj “znansko” in “ kdovekako” še
povezana, nam, javnosti bolj prikrita, domnevna “ ozadja” - je zagotovo veliko “čudnega” dogajanja, ki pa je verjetno bolj “groteskno” kot ša - kaj “zelo nevarno”.
Koristno za našo R. Slovenijo in za nas Slovence - pa zagotovo - ni !
Taka nakazana in verjetno realna dogajanja v t.i. koalicijskih usklajevanjih imajo za
posledico tak “rezultat” kot ga vidimo !
Sicer formalno korektno so prišli na ministrske položaje
- “še preveč dobro poznani strankarski ljudje”, ki niti dovolj glasov, da
bi bili uvrščeni med poslance - niso dobili!? “Umetniški vtis” pri takih
“skokih na visoka javna mesta” - izvedenih s strani v slovenski politiki
aktivnih “pokomunističnih politikov”, katerih stranke so pravzaprav
“poraženke” volitev v DZ 2018 - je seveda tudi - povsem - porazen !
Ko jaz, Janez K. Kern, ki sem 40 let prizadevno opravljal svoje strokovno knjižničarsko
delo, si ob opazovanju takih ne ravno “krepostnih” pač pa bolj “klovnovskih”- akrobacij - pri skakanju na visoka mesta sekretarjev, ministrov s strani pokomunističnih ljudi,
ki se doslej ne v kaki stroki, ne v sami politiki - niso - dokazali, niso bili deležni javnih
priznanj - si pač mislim:
“Zakaj se ti, za politiko čisto netalentirani ljudje - tako krčevito oklepajo politike, strank,
položajev”? “Ali se res ne znajo samostojno zaposliti privatno, sami sebe”? “Ali sploh
obvladajo kak poklic, bi bili izven politike nezaposleni”? “So izven politike res čisto - nezaposljivi”? itd., itd.
Veliko mojih znancev, priznanih strokovnjakov na področju prava, gospodarstva je
odločno mnenja, da bi bilo v naši R. Sloveniji nujno dpolniti, poostriti pravila o primernosti, o pogojih - pri kandidaturah na volitvah, pri kandidaturah - za poslance !
Dostikrat je tudi slišati mnenje, da naj bi politika, biti poslanec itd. - ne smela
biti prva zaposlitev - za nikogar !
No - morda nam bo pa ta “šibka” LMŠ vlada - prinesla tudi - kaj pozitivnega?”
ZZapis l.r. Janez Kepic-Kern, odg. ur., lastnik edicij “SLOVENIANA”
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