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Ujeti v selne je
in všečne poteze
Veliko Ljubljanice je že preteklo, odkar je zapustila

slovensko politiko. Očita ji omejenost, da ne želi razumeti potrebe
po vključitvi vseh, tudi starejših, v prihodnost države, v kateri
živimo. Pravzaprav je Vika Potočnik še vedno političarka.
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