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POSKUS ODVZEMA MLADINSKE IZKAZNICE NI USPEL IN UMAZANA KAMPANJA 
KOT UVOD 
 Po represalijah občinske politične birokracije ter policije so mladega Mareka 
Lenardiča poskušali izključiti iz šolske organizacije mladih.  V šoli je vodil in bil priljubljen 
kot organizator marksističnega in ateističnega krožka oz. kroga.  Vodil je mladinski oz. 
pionirski umetniški center ter bil vodja kolonij bratstva in enotnosti v SFRJ. 
 Po umazani kampanji, ki jo je sprožil na zahtevo političnih voditeljev občinskega 
komiteja vodja lokalne radijske postaje, ki je kasneje pobegnil v Avstralijo in ostal tam, v 
objavi med drugim napadel Mareka Lenardiča kot ateista in zagovornika električne protestne 
glasbe Lenardičevih Flying Stonesov ter človeka, ki se je celo v Sloveniji zavzemal za 
bratstvo in enotnost oz. ki naj bi vodil mladinske kolonije na Hrvaško in v Srbijo, kar je bilo v 
napoto raznim zarotnikom. 
 
MATURANT 
 Po posvetu klerikalnih nacionalnih in drugih veljakov, ki so v malih vaseh in mestih 
imeli precejšnjo moč, je bil izveden poskus izključitve iz gimnazije. 
 V borbi, ki jo je vodil mladi Marek ob podpori naprednih sil, je uspel prešolati se na 
centralno regionalno in največjo gimnazijo na Gorenjskem, kjer je postal novi mladinski 
voditelj in predsednik zbora vseh maturantov občine Kranj.  Pred svojimi vrstniki je že s 
sedemnajstimi leti maturiral na Gimnaziji Kranj. 
 Potem ko je bil najmlajši osmošolec in najmlajši gimnazijec ter najmlajši maturant, je 
v Ljubljani vpisal dve fakulteti istočasno, pravno in politično.  Na univerzi je bil izvoljen za 
predsednika največjega zbora študentov in sveta študentov, vendar zarota ne počiva. 
 
POSKUS IZKLJUČITVE Z VSEH VISOKIH ŠOL SFRJ 
 In tako je mladi Marek Lenardič prejel vabilo oz. obtožnico, da je v pritožbi glede 
predmeta politične ekonomije obtožil oz. užalil profesorja dr. Bajta, sodelavca raznih 
inštitucij, da je njegov učbenik politične ekonomije kapitalistično poveličevalski in ni v 
skladu z marksizmom. 
 
MAREK LENARDIČ PREMAGA PROFESORJA BAJTA 
 Tožilec Univerze, ki je kasneje postal celo ustavni sodnik, ga je poskušal vreči najprej 
iz ene fakultete, nato iz fakultet Slovenije, nazadnje pa kar iz vseh univerz in fakultet 
Jugoslavije, vendar se znanstveni svet s takšnim fašizmom ni strinjal in je proti študentu 
Mavriciju Karlu Lenardiču ni dovolil takšnih zločinskih groženj. 
 Ta triumf je Mareku Lenardiču prinesel nove točke med študenti, profesorji in 
državnim vodstvom, vendar sovražniki niso spali ali počivali.  Pritisnili so celo na starše, da 
ne bo uspel, če bo delal šole. 
 
MAREK LENARDIČ DIPLOMIRA NA PETIH VISOKIH ŠOLAH NAJMLAJŠI, KAR JE 
REKORD V SFRJ 
 Vendar, glej ga zlomka, Marek Lenardič najprej diplomira na Visoki politični šoli, 
najmlajši,  po prvih dveh letih prava in politologije v prvem junijskem roku, naredi sprejemni 
izpit na dunajski Diplomatski akademiji, dalje diplomira na FSPN II. stopnja in edini med 
različnimi slovenskimi kandidati in najmlajši diplomira na tej visoki podiplomski šoli in tako 
pridobi tretjo diplomo, VŠPV,  FSPN II. in diplomo Diplomatske akademije, ki mu jo preda 
generalni sekretar OZN Dr. Kurt Waldheim, kasneje predsednik republike Avstrije, ob 
prisotnosti Diplomatskega zbora, zastopnika jugoslovanske vlade Vošnjaka ter direktorja 
Diplomatske akademije in častnega člana Kluba diplomantov Akademije DDr. Breycha-
Vauthiera. 
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 Takoj za tem pa opravi prakso tudi na OZN, na sedežu v New Yorku, in je sprejet na 
inštitut Marksizma-leninizma Univerze v Rostocku v Nemški demokratični republiki, kjer ga 
promovirajo z doktoratom za njegovo znanstveno delo Politični organizmi, delovanje 
političnih organizacij, grup pritiska, interesnih skupin, strank in meščanskih lobijev pod 
vodstvom takratnih mentorjev te znanstvene inštitucije, Nemca Krügerja ter Poljaka 
Sztumskega, v Zagrebu ga sprejmejo kot kandidata na Sveučilište oz. na univerzo za drugi 
doktorat znanosti (II. dr.sc.) s področja ekologije človeka.  Na promociji je kot najmlajši 
doktor znanosti izzval nemalo občudovanja v nabito polni univerzitetni dvorani pri promociji 
s strani voditelja oz. vodstva Sveučilišta oz. univerze. 
 
DR. LENARDIČ REŠI SLOVENIJO, GORENJSKO IN GORNJESAVSKO DOLINO PRED 
NAJVEČJIM ONESNAŽEVANJEM ZRAKA NA DOLGE RAZDALJE 
 Vendar nesreča ne počiva.  In mladi Dr. Lenardič je kljub visokim referencam doživel 
nov napad, češ da se bori proti onesnaževalcem na Jesenicah, to pa je dim iz 16 dimnikov, 
„dim ne škoduje zdravju in ekologija nima kaj iskati v Železarni Jesenice“, da je ekologija 
„moda in modna muha ter da filtrov za zrak ne bo nikoli“.  Z množičnimi demonstracijami in 
30.000 podpisniki je dosegel, da so morali namestiti filtre in odpraviti klasične dimnike brez 
filtrov (13-krat). 
 
TAJNA ZAROTA TER ZAHTEVA – SMRTNA OBSODBA LENARDIČ MAREKA – 
DR. LENARDIČ PREMAGA PEKLENSKE SMRTONOSNE SOVRAŽNE ZAROTNIKE 
 Zarotniki so pripravili nacionalni kontrarevolucionarni proces v Ljubljani, češ da 
pripravlja veleizdajo Slovenije in zahtevali smrtno kazen.  Zagrožena smrtna kazen za 
mladega akademika več univerz je povzročila bumerang smrtonosnih zarotnikov.  Na velikem 
političnem procesu je namreč Dr. Lenardič premagal tožitelje.  Številni takrat znani strokovni 
in znanstveni ter umetniški delavci so se zavzeli in opozoriti takratne tožitelje, da mu ne bodo 
dorasli, vendar vse zaman. 
 
PO CELOTNEM POSTOPKU JE NA OBRAVNAVI NA LJUBLJANSKEM SODIŠČU DR. 
LENARDIČ ZMAGAL.  ZAŠČITILE SO GA NAPREDNE SILE, MARŠAL TITO S 
SOPROGO JOVANKO BROZ,  ZNANSTVENIKI IN RAZLIČNI ODBORI. 
 Poleg zmage nad smrtonosnimi zarotniki, zmage nad Bajtom, zmage nad 
onesnaževalci okolja na Jesenicah, Kolumbovemu jajcu oz. podvigu Zlata pravila življenja ter 
centralne vloge v slovenski civilni družbi, ki se je imenovala alternativa oz. centralne vloge  
1984 – 1990 je po tem, ko je premagal zarotnike, nastopil s svojimi deli, Human Rights, 
Moderna zgodovina Slovenije, Happy Days in DDR  itd.  ter znanem humanem eseju Uvod v 
humanekologijo, aforizme, ki jih je pisal, pa je objavil v drugem delu Zlata pravila življenja, 
ta knjiga pa je bila tudi absoluten rekord, saj se je prodala v več kot sto tisoč izvodih, v 
medijih pa se je pojavilo priznanje, da je Dr. Lenardič odkril Kolumbovo jajce in duhovito 
premagal konkurente! 
 Kljub izredno kriminalnim elementom pa so mladega slovenskega revolucionarja 
podprli širom po svetu.  Ne samo maršal Tito, dunajski socialistični kancler Kreisky, generalni 
sekretar OZN Dr. Kurt Waldheim, več kot sto znanstvenikov in številni znanstveni centri 
širom po svetu ter številni generali Titovih čet pa tudi vseh drugih soustvarjalcev ob Maršalu, 
od soproge Jovanke Broz do številnih naprednih kapacitet ter številni akademiki znanosti od 
Dr. Supka, Dr. Breycha, od klasičnih predavateljev komunistične morale Ziherla, ali pa 
mentorjev marksizma-leninizma Sztumskega, Krügerja in več sto znanstvenih kapacitet na 
internacionalnem nivoju. 
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NJEGOVA  OROŽJA,   ZNANOST,    NAJŠIRŠA  MORALA,   NAJŠIRŠA 
DEMOKRACIJA,  POT  K  OSREČITVI  SPLOH  V  OSVOBODITVI  LJUDSKIH  MAS  
IN  POSAMEZNIKA  SPADAJO  POD  NUJNO  OPREMLJENOST  V  DANAŠNJI  
BORBI  Z  UNIČEVALCI  ČLOVEKOVE  OSVOBODITVE  TER  NEMORALNIMI  
PRAKTIKAMI. 
 
DR.  LENARDIČ  S  ŠTABOM  VODI  VSE  DEMONSTRACIJE  V  SLOVENIJI  
(CIVILNA  DRUŽBA)  OD 1984 - 1989. 
 
 

 

 

Sodelavci Mareka Lenardiča podpisujejo podporno plaketo in izjavo za Dr. Mareka 
Lenardiča.
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Marek Lenardič je prejel diplomo kot poklicni diplomat na diplomatskem centru oz. 
Akademiji na Dunaju-Wien s strani generalnega sekretarja OZN Dr. Kurta Waldheima, ob 
prisotnosti direktorja Akademije DDr. Breycha-Vauthiera. Oba sta na fotografiji, Dr. 
Waldheim desno od glavne tajnice akademije ter DDr. Breycha-Vauthiere levo. 

 

V okviru podpore s strani zagrebških znanstvenikov je bil Dr. Lenardič promoviran na drugi 
doktorat znanosti. - Tako kot na ljubljanski univerzi, dunajskem diplomatskem  šolskem 
centru kot tudi v Zagrebu je bil Dr. Lenardič najmlajši akademik. 
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Po zaključku VŠPV in FSPN, danes Fakulteta za družbene vede, je Marek Lenardič prejel 
diplomo na drugi stopnji na področju politologije za svoje delo Izvor, delovanje in 
eliminiranje rasne diskriminacije.  

 
 
Marek Lenardič se je udeležil centralne kulturne prireditve Gorenjske v Kranju. 
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Maršal Tito sprejel Nikito Sergejeviča Hruščova, prvega sekretarja KP SZ. 
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Josip Broz je po ustanovitvi KP Slovenije, KP Hrvaške in drugih organizacij organiziral 
včlanitev teh organizacij v komunistično internacionalo, ki jo je vodil Leninov sodelavec 

Dimitrov.  Dimitrov je bil tudi organizator ljudske fronte oz. osvobodilnih front v različnih 
državah sveta in na vseh področjih tudi v Jugoslaviji. 
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Avstrijski predsednik Franz Jonas reže svečano torto na obisku pri maršalu Titu v njegovi 
rezidenci. 
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Generalni sekretar KP Jugoslavije z generalnim sekretarjem KP Italije.  Togliatti je rešil vse 
probleme in odprta vprašanja med Italijo in Jugoslavijo oz. Slovenijo.  Prav Togliatti je bil 
eden največjih sinov Italije od nekdaj do danes. 
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Na različnih sprejemih v Sloveniji, kjer so nastopili številni umetniki, godalni kvarteti, 
kvinteti ter so se jih udeležile različne kapacitete iz vseh por družbenega življenja, prav tako 
profesorji od osnovnih šol do postdiplomskih šol in pozdravili Mareka Lenardiča ter mu 
čestitali za visoko nadpovprečno oceno in delovanje. 
 Na fotografiji zgoraj desno iz srednje šole Gimnazije Kranj maturantski profesor za 
fiziko profesor Avsec (Marek Lenardič predstavil nalogo Infrardeči žarki), desno pa profesor 
Kreuzer iz prve Osnovne šole Koroška Bela. Spredaj direktorica računskega sektorja podjetja 
Peks, prvi z leve direktor Predilnice in tkalnice Škofja Loka Janko Oblak, v sredini zlata 
maturantka Mojca Oblak. Na isti prireditvi je govoril tudi direktor Diplomatske akademije 
Dunaj-Wien.  Poleg godalnega kvarteta ter dramskih igralcev iz Ljubljane je nastopila še 
skupina Slovenski instrumentalni kvintet s pevko Inge Brüggeman in priznano pevko Danico 
Filiplič.  V sredini zadaj Janez Kalšek, ki je kasneje razširil ansambel na sekstet, desno pa 
kitarist Smolej, Koroška Bela, ki je tragično preminil kot vodja zadnjega ansambla. 
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Sodelavci gremija Dr. Mareka Lenardiča in diploma Mauriziusa Lenardiča v avstrijskem 
glavnem mestu. 
  

 

 


