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Spoštovana gospa predsednica občinskega odbora NSi, 

spoštovani gospod predsednik občinskega odbora NSi, 

 

 

 

najprej bi se Vam rad zahvalil za podporo k moji kandidaturi, številnim tudi k nosilstvu liste 

za letošnje evropske volitve. Vesel sem, da smo lahko izmenjali nekaj temeljnih misli in se 

ogreli za kampanjo, ki po Evropi že intenzivno poteka. 

 

Ker v zadnjih dneh prejemam številne klice s terena o tem, kaj se dogaja z listo NSi za 

evropske volitve, sem se odločil, da Vam znova pišem. Strankina in tudi širša javnost nista 

bili uradno obveščeni o posvetu v Dolenjskih Toplicah, niti o dogovoru, ki je bil tam sprejet, 

zato zdaj prihaja do množice ugibanj, širijo se polresnice in laži, ki nam lahko v prihodnjih 

mesecih škodijo. 

 

Zato se mi zdi prav, da vsaj tisti, ki ste predlagali kandidate, ne živite v nejasnosti in veste, 

kakšen je bil odnos do vaših predlogov. 

  

Na posvetu v Dolenjskih Toplicah je predsednik Tonin jasno povedal, da se je na lanskem 

pogovoru z menoj strinjal, da vodim listo NSi. Kasneje je na mariborskem posvetu zahtevo za 

nosilstvo podala tudi Ljudmila Novak. Na pobudo predsednika Tonina je po Mariboru prišlo 

do sestanka v troje med Ljudmilo, Matejem in menoj, kjer smo sklenili, da med merili za 

izbor ne bomo upoštevali ne zaslug, ne anket. 

 

Predsednik je povedal tudi, da sva se z Ljudmilo obrnila s pismi na občinske odbore in po 

njegovih podatkih do tistega dne dobila enako število podpor (takojšnja preveritev je ob 

dejstvu, da je bil rok za evidentiranje odprt tistega dne do polnoči, pokazala, da je bil 

predloženi spisek podpor nepopoln ter razmerje 1:1 ni bilo točno, saj niso upoštevali 

nekaterih že prej poslanih predlogov. Po mojih podatkih in tudi naknadno posredovanih 

podatkih stranke, je šlo končno razmerje v prid meni). 
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Ob (torej zmotnem) izhodišču, da je razmerje 1:1, je predlagal za nosilca lista Jožeta Horvata, 

ki ga je za nosilca predlagal en občinski odbor. Z Ljudmilo sva takemu 

predlogu nasprotovala, Ljudmila je celo odstopila od kandidature. 

 

Med večerjo je Milan Matos predlagal mediacijo, nakar smo se sestali Ljudmila, on, Nace 

Polajnar in moja malenkost. V odkritem pogovoru smo se dogovorili, da gre stranka na 

volitve z listo, ki jo vodim jaz, na drugem mestu pa je Ljudmila. Segli smo si v roke in 

pooblastili glavnega mediatorja, da na posvetu z dogovorjenim seznani prisotne. Predsednik 

je v prisotnosti osmih članov IO pozdravil dogovor in najavil, da ga bo dal v potrditev na 

naslednji seji IO. Nasprotovanja predlogu ni bilo med člani IO, kot tudi ne med člani sveta 

stranke in drugimi člani posveta. Skladno z dogovorom nismo komentirali vsebine 

posveta pred novinarji. 

 

Zmeda, o kateri lahko zdaj berete, poslušate in ugibate, se je zgodila, ko je IO stranke na 

zadnji seji dogovor zavrnil in s tem samovoljno povozil dogovor iz Dolenjskih Toplic. 

Poudarjam, da se je to zgodilo kljub temu, da je Ljudmila na seji IO pred glasovanjem  

ponovno jasno povedala, da se strinja z mojim nosilstvom in s svojim drugim mestom na listi. 

 

Iz nekih posebnih razlogov, ki pa zagotovo niso v najboljšem interesu stranke, ponavljamo 

vajo. Vrnili smo se v fazo, ki smo jo že presegli, namesto, da bi se združeni lotili kampanje. 

Če smo se prej ukvarjali s političnim problemom, imamo sedaj precej hujšega, etičnega. Gre 

za verodostojnost. Zakaj tako, bodo morali pojasniti tisti, ki jim očitno ne gre v prvi vrsti za 

krščansko demokracijo. 

 

Sam pa ne želim, da ostaja kakršen koli dvom, da z Ljudmilo nisva premogla dovolj politične 

modrosti in se bila na željo vodstva sposobna dogovoriti. 

  

Evropske volitve hočemo zmagati. Recept za uspeh je jasen: lista z nama z Ljudmilo kot 

močnima kandidatoma. To sva razumela in pustila zamere, ki jih je ustvarjal in jih še 

vedno ustvarja nekdo drug, ob strani. 

 

Upam, da bo vodstvo stranke zmožno preseči novo in nepotrebno zadrego in da bomo razvili 

našo jasno vizijo bodoče Evropske zveze, vključno z odnosom do vprašanja migracij, ki bo 

ključna tema teh volitev. 

 

V duhu naših nedavnih pogovorov bom vesel Vaših predlogov, pobud in komentarjev v zvezi 

z evropskimi volitvami. 

 

 

Lepo pozdravljam, 

  
 


