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da dokonča mandat
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Nova Slovenija bo 4. avgusta praznovala dvajseto obletnico delovanja. Na ustanovnem
kongresu je bil kot edini od sedanjega vodstva stranke Robert Ilc, ki je zadnjih dvanajst let
njen glavni tajnik. Sodeloval je s prvim predsednikom Andrejem Bajukom, nato z Ljudmilo
Novak in zdaj sodeluje z Matejem Toninom. Pogovarjali smo se o dogajanju v stranki, kako
je prišlo do njene ustanovitve, da se je po izpadu iz parlamenta spet vrnila, kako je bilo
z zamenjavo Ljudmile Novak, kakšni so njihovi odnosi z Lojzetom Peterletom, o njihovih
ministrih v Janševi vladi in seveda o njegovem delu v stranki. Zaupal nam je tudi, kaj ga druži
z Janezom Škrabcem in kako je na 15. rojstni dan vstopil v politiko.
27

INTERVJU
V politiki ste že zelo dolgo. Spomnim se
vas kot aktivnega člana podmladka SKD.
Kako ste zašli v politiko?
Moja politična pot se je začela, ko sem še
kot najstnik v enem od časopisov odkril
vest, da Mladi krščanski demokrati pripravljajo neki projekt. Takrat sem zavrtel
telefon in prišel v stik s takratnim lokalnim odborom MKD na Viču v Ljubljani.
Bili so me veseli in tako sem se na svoj
15. rojstni dan včlanil v podmladek SKD.
Zakon namreč posamezniku ni dovoljeval včlanitve v politično stranko pred dopolnjenim 15. letom.

Pozneje ste bili glavni tajnik MKD.
V stranko sem se včlanil leta 1992, na
funkcijo glavnega tajnika MKD pa sem bil
izvoljen leta 1999. Vso to obdobje sem bil
aktiven na lokalni ravni, vodil sem mestni
odbor MKD Ljubljana, ustanovil sem dijaško zvezo znotraj stranke, to je bila takrat
prva dijaška politična organizacija. Za
glavnega tajnika podmladka sem kandidiral že na kongresu leta 1997 in izgubil,
ampak sem kljub temu delal naprej lokalno, dve leti pozneje mi je ob ponovni kandidaturi le uspelo. Kasneje sem bil še dva
mandata generalni sekretar in dva mandata predsednik Mlade Slovenije – podmladka NSI. Brez prehojene poti v podmladku si danes ne predstavljam resne
politične kariere kateregakoli politika.




SKD je na primer v svojih vrstah vedno imela male
kmete z nekaj glav živine, nekdanja SLS pa je
zastopala velike kmete z velikimi traktorji.

Pred dvajsetimi leti ste bili navzoči na
ustanovnem kongresu NSI. Kakšne spomine imate na ta dogodek?
Sem edini član sedanjega vodstva stranke, ki je bil fizično navzoč na njenem
ustanovnem kongresu, pa se še nimam
za tako starega človeka (smeh). Tisti dogodek je prinesel upanje za krščansko
demokracijo. Po neuspešni združitvi
dveh strank, večinski del nekdanjih krščanskih demokratov ni bil zadovoljen z
združitvijo. Ustanovitev NSI je bila za nas
nekakšna bilka upanja, da bi šli krščanski demokrati lahko naprej po poti, ki
smo si jo zastavili. V skupni zgodbi z SLS
se žal velik del krščanskih demokratov ni
prepoznal. Sam dogodek ustanovitve je
bil veličasten, saj je prišlo ogromno ljudi
iz celotne Slovenije. Dvorana ZZZS je pokala po šivih, jaz pa sem skrbel za tehnično organizacijo ustanovitve.

Zakaj se je združitev SKD in SLS ponesrečila? Je šlo za prevelike osebnostne razlike med voditelji ali so bile še druge?
Moja ocena takratnega časa je, da je bila ta združitev še preuranjena in nekoliko
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prisilna, čeprav je ideja o tem tlela mnogo let. Ljudje, ki so se včlanili v nekdanjo ljudsko stranko in krščanski demokrati smo si bili preveč različni. SKD je na
primer v svojih vrstah vedno imela male
kmete z nekaj glav živine, nekdanja SLS
pa je zastopala velike kmete z velikimi
traktorji. In tudi na podeželju ti dve skupini kmetov nista imeli skupnih pogledov na iste stvari. To je eden od primerov,
ki sem ga opazil na terenu. Združitev je
bila prehitra, poleg tega smo čutili razliko med tem, kar sta želeli vodstvi, in med
tistim, kar je želelo članstvo. Tukaj je bila povsem realna težava. Tako članstvo
ni sledilo temu, kar je želelo vodstvo in
obratno. Tudi zato se je Novi Sloveniji ob
njeni ustanovitvi pridružil večinski del
nekdanjih krščanskih demokratov.

Zanimivo je, da so vsi poslanci ostali v
združeni stranki, tako da je bila NSI ob
ustanovitvi stranka predsednika vlade in
brez poslancev.
Nova stranka je bila res fenomen, imela je
predsednika vlade in zunanjega ministra
ter nič poslancev v parlamentu. Pomembno

biografija
Robert Ilc je v svet politike vstopil še kot
mlad fant, ko se je leta 1992 pridružil
Mladim krščanskim demokratom. Kmalu
za tem je postal predsednik Mestnega
odbora Mladih krščanskih demokratov
Ljubljana, leta 1999 pa tudi glavni tajnik
podmladka SKD. Leta 2000 je postal osebni tajnik takratnega predsednika vlade dr.
Andreja Bajuka, s katerim je bil med soustanovitelji Nove Slovenije. Bil je tudi idejni
vodja in gonilna sila Mlade Slovenije – podmladka NSI, kjer je po ustanovitvi postal
generalni sekretar. Kasneje je podmladek
tudi dva mandata vodil kot predsednik. Ob
prvi izvolitvi Ljudmile Novak na mesto poslanke Evropskega parlamenta je postal
njen lokalni asistent, leta 2008, ko je bila
izvoljena za predsednico NSI, pa je postal
glavni tajnik stranke.
Bil je vodja številnih volilnih kampanj
NSI, politično pa se udejstvuje tudi v lokalnem okolju, kjer je v občini Škofljica od leta 2014 občinski svetnik. Kot politični sopotnik treh predsednikov stranke, dr.
Andreja Bajuka, Ljudmile Novak in mag.
Mateja Tonina, je eden izmed tistih, ki zelo
dobro pozna politiko in notranji ustroj Nove
Slovenije.
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opravičiti. Bil je izjemno temperamenten
in je velikokrat name in ožje sodelavce
stresal svojo jezo, a se je čez nekaj ur že
opravičil. To je redkost. Malokdo to zna.

Ne, to ne drži. Takrat, po odstopu dr.
Andreja Bajuka, je bila Ljudmila Novak
kot takratna evropska poslanka za naš teren stranke nekakšna logična zamenjava.

Kakšni pa so bili odnosi med Andrejem
Bajukom in Janezom Janšo? Najprej je bil
Janša Bajukov minister, potem pa Bajuk
Janšev minister.

Se Peterle ni nikoli ponujal za predsednika stranke?

Bila sta politična sopotnika, ki sta zelo
spoštovala drug drugega. V prvi vladi, v
kateri je bil dr. Bajuk predsednik, sta bila Janša in Peterle njegova prva opora.
Zanj, ki je na novo prišel v slovensko politiko, sta bila kot stebra, na katera se je
lahko obrnil pri vodenju vlade. Kasneje
se je položaj obrnil in je bil dr. Bajuk odličen finančni minister v prvi Janševi vladi. Žalostno je, da so nekateri sopotniki
in predvsem mediji šele po njegovi smrti
ugotovili, kako odlično je opravil delo finančnega ministra.

Zakaj je na volitvah leta 2008 NSI izpadla iz
državnega zbora? Vas je Janša rezal kot salamo, kot je takrat pripomnil Marko Štrovs,
ki je pozneje ustanovil Krščansko demokratsko stranko? Kdo je bil v ozadju te
stranke? Tisti, ki vas je rezal kot salamo?

je bilo, da je stranko soustanavljal tudi takratni zunanji minister Lojze Peterle, prav
tako tudi nekateri drugi funkcionarji ter seveda večina članov SKD. Zanimivo je tudi,
da je večina občinskih odborov SKD prešla
v NSI. Ljudje na terenu se očitno niso prepoznali v združeni stranki. Dejstvo je, da
takratna združitev ni delovala kot združitev, ampak bolj kot prevzem.

Kakšne so bile vaše izkušnje z ustanoviteljem stranke dr. Andrejem Bajukom? Bili ste njegov osebni tajnik.
Drži. V času, ko je bil dr. Andrej Bajuk
predsednik vlade, sem delal v njegovem
kabinetu kot osebni tajnik. Moja izkušnja
z njim je zelo prijetna. Šlo je za človeka
res svetovljanskega duha. Opazilo se je,
da je vse življenje delal po svetu, po drugi
strani pa velikokrat ni razumel naše domače mentalitete. Velikokrat je trčil ob to,
kar je bilo njemu kot svetovljanu normalno, ter našo, nekoliko drugačno mentaliteto in navade. Osebnostno je bil izjemen
človek, tudi direkten, a hkrati zelo spoštljiv. Če je naredil krivico, se je znal zanjo



Zagotovo je šlo za splet številnih dejavnikov. Od tega, da stranka v koaliciji ni znala najti svojega pravega mesta, do tega,
da se je tik pred volitvami pojavila nova
stranka KDS. Morda stranka ni znala vseh
svojih uspehov v času vlade tudi ustrezno
predstaviti javnosti. Poleg naštetega pa
je v stranki manjkalo komunikacije med
ključnimi ljudmi, kar je povzročilo tudi nekatere notranje napetosti, ki pa nikoli ne
prispevajo k boljšemu volilnemu rezultatu. Gledano iz današnje perspektive je bil
ta izpad iz parlamenta tudi pomembna izkušnja, ki nam je zelo koristila. Verjamem,
da to tako vidijo tudi številni moji kolegi. Tista tri leta zunaj parlamenta so stranki dala novo vizijo, stranka se je prečistila,
iz nje so odšli tisti, ki so iskali zgolj koristi, notranje se je utrdila in prenovila. Naj
se sliši še tako čudno, marsikateri stranki
bi tak proces izpada iz državnega zbora zelo pomagal. Mislim, da smo se takrat pod
vodstvom Ljudmile Novak dejansko zazrli
vase in naredili dobre temelje za nadaljnjo
rast stranke. To se je potem leta 2011 z vrnitvijo v parlament tudi potrdilo.

Preden je stranko prevzela Ljudmila Novak, se je kot možni predsednik omenjal
tudi Lojze Peterle. Je bil res že takrat v igri
za predsednika stranke tudi Matej Tonin?


Moja izkušnja z dr. Bajukom je zelo prijetna. Šlo je
za človeka res svetovljanskega duha. Opazilo se je,
da je vse življenje delal po svetu, po drugi strani pa
velikokrat ni razumel naše domače mentalitete.

Lojzeta Peterleta spoštujem kot predsednika osamosvojitvene vlade in nekdanje SKD.
Pri združitvi strank SLS in SKD je nekako
sebe dal pred stranko in bil poražen na volitvah za predsednika združene stranke.
Občutek imam, da tega dolgo ni prebolel in
je velikokrat menil, da bi bil najbolj primeren za vodenje stranke. Zanimivo pa je, da
se v NSI nikoli ni odločil za predsedniško
kandidaturo na kongresu stranke. Nekaj let
kasneje je na kongresih stranke vedno podprl Ljudmilo Novak.

V kakšnih odnosih ste z njim, odkar ni bil
več izvoljen za evropskega poslanca?
Lojze Peterle je še vedno eminentni član
stranke, ki pa se v stranki aktivno politično
ne udejstvuje več. Osebno ga večkrat vidim
na atletskem stadionu v Šiški, kjer se v jutranjih urah pridno rekreira. Verjamem, da
uživa življenje in zasluženo upokojitev.

Se še udeležuje sestankov?
V zadnjem času ni aktiven v stranki, vendar z njim komuniciramo.

Kako pa ste zadovoljni z Ljudmilo Novak
kot evropsko poslanko?
Zelo, je izkušena evropska poslanka, saj
je to delo že opravljala v prvem mandatu.
Bruseljsko prizorišče ji je znano, kar je gotovo prednost in tudi po desetih letih domače politike ni potrebovala posebnega
uvajanja. Ima svojo držo in stališča, ugled
znotraj Evropske ljudske stranke in zelo
dostojno zastopa naše barve v Bruslju.

Ljudmili Novak je uspelo NSI spraviti izpod
dežnika Janeza Janše. Koliko je to osamosvajanje stranki škodilo in koliko koristilo? Zaradi tega je bilo precej turbulenc.
Po mojem ni šlo za osamosvajanje, ampak
predvsem za vzpostavljanje jasnih lastnih
stališč in drže. Hujših turbulenc v stranki
zaradi tega nikoli ni bilo. Dejstvo pa je, da
smo stranka dialoga in da se tudi v naših organih krešejo takšna in drugačna mnenja,
ampak to nas dela široke in demokratične.
Vesel sem, da sem v stranki, kjer so dopuščena različna mnenja. Pomembno je, da
ko odidemo z nekega sestanka, je stališče
stranke v javnosti enotno, do oblikovanja
tega pa je v stranki odprt demokratičen diskurz. To je tisto, kar to stranko dela mojo.

Ko je Novakova prevzela stranko, ste postali glavni tajnik stranke in s tem tudi
njen sokreator. Imate najdaljši staž med
glavnimi tajniki.
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Drži. Moj staž je precej dolg in sem na to po
svoje ponosen. Bil sem glavni tajnik izvenparlamentarne stranke, opozicijske in vladne stranke. Izkušnje so se nabrale in z leti tudi nekaj modrosti. Resda moj mandat
po statutu stranke traja dve leti, ampak to
pomeni, da sem bil vsaj šestkrat potrjen na
predlog predsednika ali predsednice v svetu stranke. Vedno sem dobil skoraj soglasno podporo in to jemljem kot potrditev mojega dosedanjega dela. Vsak dan od jutra
do večera se s svojo ekipo iskreno trudim za
stranko, in dokler bom imel zaupanje predsednika stranke, se bom trudil še naprej.
Osebno pa sem prepričan v to, da smo vsi
zamenljivi in za menoj lahko pridejo še boljši in bodo lahko imeli še daljši staž.

vedati. Že takrat pa smo ugotovili, da koalicija petih zelo različnih strank dolgoročno težko preživi – že zaradi številnih interesov, pogledov in usklajevanj. Številčnost
je bila gotovo eden od naših pomislekov
in ovir, ki smo jih videli ob vstopu v vlado.

bo. Vse je odvisno tudi od našega rezultata, močnejši si, lažje se odločaš za neobičajne koalicije. Stranka vedno presoja od
koalicije do koalicije in se pač odloči na
podlagi več kriterijev, pomembno je tudi,
da posluša svoje ljudi.

Ali bo sedanja Janševa vlada dokončala
mandat ali bodo predčasne volitve?

Vaša stranka se zgleduje po nemški CDU,
po njenem zgledu se tudi razglašate za
sredino. Po drugi strani pa se SDS zbližuje z madžarskim premierjem Viktorjem
Orbanom. Na katerem vlaku je Slovenija:
Budimpešta–Beograd ali Berlin–Bruselj?

Vrniva se k Ljudmili Novak. S svojo potjo,
ki jo je pod njenim vodstvom začrtala NSI,
je Novakova postala nekakšna blagovna
znamka vaše stranke. Zakaj ste jo zamenjali pred volitvami 2018?

Se ne bojite, da boste zaradi vstopa v tretjo Janševo vlado končali tako kot leta
2008, ko vas je rezal kot salamo in ste potem izpadli iz parlamenta?

Po predsedniških volitvah leta 2017 smo v
stranki odprli razpravo, kako naprej in po
številnih pogovorih je v nekem trenutku
takratna predsednica stranke sama prišla
do odločitve, da prepusti mesto nekomu
drugemu, predvsem mlajši osebi. Seveda
takšne odločitve nikoli niso lahke za nikogar: ne za tistega, ki odhaja, kot za tistega, ki prihaja. Vesel pa sem, da smo ta
proces v stranki prehodili relativno mirno
in da smo ostali enotna stranka.

Po volitvah 2018 je javno napovedala, da
svojega poslanskega glasu ni pripravljena
dati Janši. Bi bila koalicija drugačna, če bi
še vedno vodila stranko? Ali bi v tem primeru NSI vstopila v Šarčevo vlado?
Prepričan sem, da ne. Kot se spomnim, je
bila takrat v organih stranke tudi Ljudmila
Novak proti vstopu v Šarčevo vlado. Takrat
se je stranka po pogajanjih na podlagi trdnih argumentov soglasno in enotno odločila, da v tisto vladno koalicijo ne vstopi. Z
današnjega gledišča smo storili zelo prav.

So takrat prevladale zamere med Toninom in Šarcem iz Kamnika?
Njuno politično sobivanje v Kamniku
je bilo zagotovo pestro, ampak kljub temu sta oba dovolj velika profesionalca,
da to ni vplivalo na morebitno sodelovanje v vladi.

Ste že takrat presodili, da bo Šarčeva koalicija razpadla, kot se je potem dejansko
zgodilo? Če bi bila NSI zraven, morda ne bi.
Kaj bi bilo, če bi bilo, je danes težko napo-
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Ta vlada ima vsekakor možnosti, da dokonča mandat in odidemo na redne volitve leta 2022. Vmes pa opravimo odlično,
kar Slovenci znamo, predsedovanje EU.
Ni pa vse odvisno od NSI. Veliko je odvisno tudi od drugih partnerjev in predsednika vlade. Mi bomo zagotovo prispevali k temu, da ta vlada dokonča mandat.

Vsekakor smo se iz lekcije 2008 nekaj naučili. Prepričan sem, da napak, kot smo
jih delali takrat, ne bomo delali več. V
politiki se velikokrat kaže s prstom na
druge, ampak najprej moraš pogledati in
počistiti pred svojim pragom. Ponavljam,
da je bil takrat vzrok za izpad iz parlamenta skupek številnih dejavnikov.

Zdi se, da ste v dvajsetih letih zamenjali vlogi z SDS, saj ste bili prej vi bolj desna
stranka od nje, zdaj pa ste bolj zaželeni
za koalicijskega partnerja za stranke levo od sredine.
NSI je v zadnjih desetih letih oziroma od izpada iz parlamenta dalje zagotovo začela
bolj natančno definirati svojo vlogo v političnem prostoru. Prehodili smo neko pot
od zelo konservativne stranke do sredinske
stranke. Vseskozi smo se zelo veliko ukvarjali s programom stranke, še danes se nam
zdi zelo pomembno, da smo izrazito programska stranka. Že leta 2009, ko smo bili
zunaj parlamenta, smo sprejeli prenovljeni program, na lanskem kongresu smo ga
po desetih letih spet prenovili in se v programskem smislu še bolj premaknili v sredino. Zagotovo so časi doma in po svetu takšni, da so stranke našega tipa zagotovo
zaželen partner tako pri enem kot pri drugem polu. Vsi vedo, da prinašamo stabilnost, učinkovitost in resnost pri delu.

Do zdaj ste sodelovali v vladi zgolj z enim
polom, z drugim pa še nimate izkušenj.
Drži, ni bilo prave priložnosti, da bi NSI
sodelovala v koaliciji z večinsko levimi
strankami, ni pa rečeno, da je nikoli ne


Lojze Peterle je še vedno eminentni član stranke, a se
v njej aktivno politično ne udejstvuje več. Osebno ga
večkrat vidim na atletskem stadionu v Šiški, kjer se v
jutranjih urah pridno rekreira.

Kar zadeva mene, sem zagotovo privrženec
vlaka Berlin–Bruselj. Pri tem ni dileme.

Vaša stranka ni zagovornica politike Viktorja Orbana.
Naša stranka je članica Evropske ljudske stranke in v okviru tega se oblikuje
naš odnos do stališč in ravnanj gospoda
Orbana. Glede tega pač nismo vse članice
iz Slovenije istega mnenja, ampak s tem
moramo živeti.

Vsi trije vaši ministri, Matej Tonin, Jernej
Vrtovec in Janez Cigler Kralj, so brez izkušenj iz preteklih vlad, a so dobili zelo zahtevne resorje. So tudi vas presenetili?
Izjemno. Resda nimajo vladnih izkušenj,
imajo pa politične in življenjske izkušnje.
Vsi trije so politiki srednje oziroma mlajše
generacije in v tem smislu je dala stranka
na razpolago najboljše kadre. Ne glede na
težo resorjev vsi trije opravljajo delo izjemno predano in učinkovito. Vsi so za celotno stranko dodana vrednost, ponosni smo
nanje in na njihove državne sekretarje.

Ali je bilo imenovanje Valentina Hajdinjaka na čelo Darsa tolažilna nagrada, ker ni
postal obrambni minister, čeprav naj bi
zavrnil ponujeni resor za infrastrukturo?
Nič od tega. Kot vem, je nadzorni svet
Darsa Valentina Hajdinjaka povabil k vodenju uprave, saj ga je prepoznal kot kompetentnega človeka za vodenje družbe.
Podobno velja tudi za člane uprave, ki jih
je imenoval in jim dal priložnost za vodenje družbe. Verjamem, da bodo on in drugi
člani uprave družbo vodili izjemno dobro.

Se ne bojite očitkov o političnem kadrovanju, saj je Hajdinjak podpredsednik
stranke? Nekateri to primerjajo celo z
imenovanjem Marjana Podobnika na čelo
Telekoma v času Bajukove vlade.
Ne gre za politično kadrovanje. Dejstvo
je, da Valentin Hajdinjak veliko let dela v gospodarstvu in da prihaja iz gospodarstva. On ni poklicni politik, zato primerjave s Podobnikom niso na mestu,
saj je Podobnik šel na mesto predsednika
uprave Telekoma neposredno s politične funkcije. Če pa je neki gospodarstvenik politično opredeljen, je to popolnoREPORTER 29 | 20. JULIJ 2020

ma v skladu s politično svobodo v državi. Osebno imam raje ljudi, ki so odkrito
politično opredeljeni, kot same »neodvisne« in prikrite politične delavce.

Je bil Hajdinjak v igri za ministra?
Stranka ima širok nabor kadrov in za vsako ministrstvo smo imeli več možnih kandidatov. Valentin Hajdinjak je bil kandidat
za več ministrstev, na koncu pa je bila skupna odločitev taka, kot jo poznamo zdaj.

Kakšno vlogo imate vi kot glavni tajnik v
vladni koaliciji? Se z drugimi glavnimi tajniki dogovarjate in usklajujete glede kadrovanja?
Seveda sodelujem z drugimi kolegi generalnimi sekretarji vladnih strank. Pogovarjamo
se o stvareh, ki so v okviru naših pristojnosti in moram reči, da v tej koaliciji glavni tajniki oziroma generalni sekretarji res zelo
dobro sodelujemo. Na naši ravni v koaliciji
ni skoraj nobenih problemov.

Kakšne pa so pristojnosti glavnih tajnikov
v koaliciji? O čem se usklajujete?
Načeloma se pogovarjamo o zadevah na
ravni strank in koalicijskega sporazuma,
včasih pa tudi o kadrovskih rešitvah, ki
so v pristojnosti vlade in koalicije.

Kolikšen je vaš vpliv v stranki? Prej sva
omenila, da ste glavni tajnik že dvanajst
let, celo več časa, kot je to funkcijo opravljal Gregor Golobič v LDS. Ali to pomeni,
da ste bolj vplivni od predsednika?
(smeh) Seveda ne. Moje načelo v politiki
je vedno bilo, da človek dela funkcijo, ne
funkcija človeka.

Na vaši prireditvi Medijska noč smo srečali nekdanjega šefa policije Marka Pogorevca? Kakšen je njegov vpliv na odločitve
v NSI? Vam kdaj svetuje kakšno rešitev?
Ne spominjam se, da bi bil na Medijski
noči, ampak verjamem, da je to možno.
Nima nikakršnega vpliva na stranko, se
pa seveda osebno z njim poznam že 25 let
in ga cenim kot osamosvojitelja Slovenije
in človeka, ki izjemno dobro pozna gospodarsko in politično dogajanje v državi.

Kaj vas veže z gradbenim mogotcem Janezom Škrabcem?
Cenim ga kot človeka, zlasti pa ga spoštujem kot uglednega slovenskega gospodarstvenika. Po rodu oba prihajava iz
Ribnice in sva na to zelo ponosna. Sva pa
tudi v daljnem sorodstvu.

Kdo so vaši svetovalci? Je med njimi tudi
dr. Dejan Verčič?
Osebno ga sploh ne poznam.

Vam Sebastjan Jeretič še svetuje?
S Sebastjanom smo sodelovali občasno




Ljudmila Novak ima svojo držo in stališča, ugled
znotraj Evropske ljudske stranke in zelo dostojno
zastopa naše barve v Bruslju.

pri določenih kampanjah in projektih in
imamo medsebojno komunikacijo, ki ni
nič posebnega.

Kdo pa so še drugi svetovalci?
Stranka nima nobenih najetih posebnih
svetovalcev. V lastnih vrstah imamo dovolj mladih, zagnanih ljudi, ki se spoznajo na številna področja, s tem smo povsem zadovoljni.

Koliko članov imate?
Okoli 9500.

Kakšna je struktura vašega članstva? So
to pretežno mladi ali starejši? Se članstvo pomlajuje ali stara?
Struktura je zanimiva. NSI ima v enem
delu starejše članstvo, v drugem pa izrazito mlado. Ti dve skupini najbolj prevladujeta v strukturi članstva. Nekoliko manj
članstva je v srednji generaciji, ampak tudi to se popravlja. Veseli pa nas podatek,
da je NSI med mladimi, ki so se volitev
udeležili, doživela velik skok podpore.

Tisti, ki ste bili v času ustanovitve stranke
podmladek, ste zdaj srednja generacija.
Starostna struktura se v stranki zagotovo
pomlajuje. Še vedno pa so velika skupina
v strukturi starejši ljudje.

Kako močni ste na terenu? Imate povsod
občinske odbore?
Stranka je zelo dobro organizirana in je
aktivno prisotna v približno 190 občinah
v državi. Na zadnjih lokalnih volitvah pa
smo nastopili celo v 204 občinah od 212.
Poleg odborov ima stranka tudi sedem
delujočih organizacijskih oblik, od mladih, žensk, seniorjev do kmečke in delavske zveze. Aktiven je tudi gospodarski
klub stranke in po zadnjih lokalnih volitvah tudi klub županov in občinskih svetnikov. Še posebej smo ponosni, da naš
klub županov združuje že skoraj 20 slovenskih županov.

Kakšna bo prihodnost vaše stranke? Koliko odstotkov lahko dosežete?
Navzgor seveda nismo omejeni. Nad nami je samo modro nebo. Ampak če smo
realni, je naslednji cilj stranke preseči
dvomestno številko desetih odstotkov.

Kdaj vam je bilo osebno najtežje? Takrat,
ko ste izpadli iz parlamenta?
Zagotovo takrat. Sploh zato, ker sem tudi
osebno kandidiral na tistih volitvah, dosegel skoraj pet odstotkov, izjemno sem garal v tisti volilni kampanji, od jutra do večera, potem pa je stranka izpadla iz parlamenta. To je bilo res veliko razočaranje.

Ste tudi občinski svetnik na Škofljici, kjer
je župan Ivan Jordan, pri katerem je delala Lepa N. Gotovo poznate to zadevo. Kako
gledate na to afero?
Dokler afera ni izbruhnila, sploh nisem
vedel, da je ta gospa delala na naši občini.

Niste slišali, da bi bila v uradu župana neka gospa povezana s prejšnjim predsednikom vlade?
Ne, kje pa. Nisem vedel niti, da dela na občini, kaj šele da bi bila povezana z gospodom
Šarcem. Je pa po svoje tragikomično, da je
predsednik vlade preko svojih sodelavcev
znanki urejal službo v Sovi ob številnih drugih možnosti, ki verjetno v državi obstajajo.

Kakšni so vaši osebni politični načrti v
prihodnosti? Prej ste omenili kandidaturo
za poslanca. Tudi leta 2018 ste se potegovali za poslanca, vendar niste bili izvoljeni. Imate morda tudi ministrske ambicije?
Iskreno rečeno, ministrskih ambicij nimam. Uživam v delu glavnega tajnika,
ki ga opravljam z vsem srcem. Na zadnjih državnozborskih volitvah, ko sem
kandidiral v Grosupljem, mi je za to, da
bi bil nadomestni poslanec po odhodu
Ljudmile Novak, zmanjkalo samo 16 glasov. Ampak, saj veste, kako je v politiki,
nikoli ne reci nikoli (smeh). 
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