Kovačič: Brglez nam pridiga o
pogumu, ki ga sam ni pokazal

Pogovor z Vilijem Kovačičem, ki je prvi podpisan pod zahtevo
za referendum o drugem tiru, ki jo je podpisalo skoraj 50.000
volivcev, je nastal v Podutiku. V ozkih uličicah proti njegovi
hiši sem se izgubil. Na koncu sem jo našel, ko je Kovačič
prišel pome kakšnega pol kilometra navzdol. Bilo je hladno
jutro po vročem tednu, ko je predsednik državnega zbora Milan
Brglez (SMC) določil datum volitev predsednika republike.
Volitve bodo slab mesec po referendumu.
Referendum o drugem tiru bo 24. septembra so določili
koalicijski poslanci. Predsednik državnega zbora Mila Brglez
pa je zadnje dni za 22. oktober razpisal še predsedniške
volitve. Kako to razumete?
„Milan Brglez govori v nasprotju s postulati, ki jih sam
postavlja za druge. Pridiga nam o pogumnem predsedniku, ki ga
potrebuje država. Sam pa ni imel toliko poguma, da bi združil
ta datuma. Boji se, da bi ljudstvo v tem primeru v večjem
številu zavrnilo sporni zakon o drugem tiru. To lahko
komentiram le s primerjavo. Meni so očitali nagajanje vladi,
to kar počnejo oni pa je zajebavanje ljudi.“
Ta teden ste sprožili spor proti odločitvi vlade, ki si je
julija iz proračuna vzela 97.000 evrov za svojo kampanjo pred
referendumom. Kaj pričakujete od ustavnega sodišča?

„Če so normalni ljudje,
bodo od daleč videli
neenakost v izhodiščih
pred
referendumom.
Površina, na kateri se
soočamo, je ukrivljena,
je
upognjena.
Mednarodni pravni akti
zahtevajo, da morajo
biti vse strani enakopravne. Zanimivo je tudi, da vlada
svojega sklepa o tem, da si je iz našega skupnega denarja
dodelila denar za kampanjo proti nam, sploh nikjer ni
objavila. Objavila je le predlog sklepa. V tem je skrita
zvijača. Če ni sklepa, se ni mogoče pritožiti.“
Ste se pa vseeno.
„Sem se. Na predlog sklepa. Dobil sem potrditev, da je bil
sklep sprejet in dovolj je dokumentirano, da bo ustavno
sodišče lahko odločalo.“
Je mogoče na referendumu premagati vlado, ki ima sto tisoč
evrov prednosti in še ves vladni aparat za seboj?
„Če ne poskusimo, ni mogoče. Poskušamo. Tudi s pomočjo medijev
poskušamo ljudem pojasniti, da nikakor nismo proti drugemu
tiru. To absolutno ni res. Smo pa proti drugemu tiru za ceno
trojnega tira. Naše geslo je, da mora biti proga narejena
bistveno hitreje, bistveno ceneje, brez škode za okolje, brez
korupcije, – ki jo zakon zdaj vsebuje in brez škode za naše
zanamce, ki bodo ta projekt dolgo plačevali. Koncesijska doba,
v kateri bo poslovala družba 2TDK, je 45 let.“
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Da bi dobili referendum, morate doseči dva cilja: proti
vladnemu zakonu o drugem tiru mora biti večina volivcev in še
petina vseh volivcev, torej več kot 340.000 . Kaj bo težje?

„Večine ne bo težko doseči. Bo pa težje doseči, da bi prišlo
dovolj ljudi na volišča, da bi zakon res tudi zavrnili. To je
zanka, ki so nam jo politiki nastavili s spremembo ustave. En
sam poslanec je bil v državnem zboru proti novosti, ki je bila
v ustavo vključena leta 2013. Ivan Vogrin je glasoval proti.
Vsi drugi so bili za spremembo ustave: da se določi visok
kvorum na glasovalni rezultat. S tem so državljani izgubili
del možnosti, da referendum učinkuje.“
Koliko denarja ste že zbrali za kampanjo pred referendumom in
od kod bo?
„Doslej smo plačevali iz lastnih žepov. A zdaj bomo
potrebovali precej več denarja. Sami veste, da oglaševanje ni
poceni in tudi ne organizacija kakšnega omizja. Računamo, da
bomo te dni podpisali pogodbe s Telekomom in T2 za zbiranje
denarja s SMS donacijami. S SMS z besedilom 2tir5 na številki
1919, bo mogoče prispevati denar. Upam, da bo to steklo.
Pogovarjamo se še s Simobilom, kjer se ne odzivajo. In s
Telemahom. Bomo videli. To bi bil enostaven način, ker za
ljudi ni težko, če lahko od doma iz naslanjača nakažejo pet
evrov. Druga možnost bo preko položnic, ki bodo dostopne na
naši internetni strani. Imamo poseben transakcijski račun za
kampanjo. Tudi vsak organizator kampanje ga bo moral imeti.“
Koliko poskušate zbrati, kaj je cilj?
„Če bi nam uspelo zbrati polovico od vladnih 97.000 evrov to
je 48.500 evrov, bi to bilo veliko in za nas dovolj. Zahtevo
za referendum je podpisalo 48.222 volivcev. Če bi vsak
prispeval evro, bi bili na konju. A če bo prispeval vsaj vsak
peti po pet, bo tudi dobro.“
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Predvsem iz SMC je slišati, da ste le kulisa, za katero se
skriva predsednik SDS Janez Janša?
„Vprašal bi Milana Brgleza, ki to pravi, čigava kulisa je on.

Lahko tudi odgovorim. Milan Brglez je kulisa Foruma 21, v
katerem so vsi glavni za sedanji vladni projekt, denimo Stojan
Petrič iz Kolektorja, Janez Škrabec… Če govorimo pa o SDS, bil
sem na shodu v Bovcu…“
V Lepeni?
„Ne. Prvi dan je srečanje SDS v Bovcu. Ljudje so me tam močno
pozdravili. Zdi se mi, da so me pozdravili kot Janeza Janšo,
ali še bolj. Tam je Janša povedal, da kdor ni proti nam, je z
nami. To je ključno. Da se ustavi polarizacija, ki jo nasilno
širi Milan Kučan, to pa počne tudi SMC, ko prikazuje, kako je
v vsakem grmu SDS, povsod nanje preži Janša. Začnimo
razpravljati o stvareh in ne o ljudeh.“
Odnosi med strankami na desni, denimo med SDS, in NSi so
najbrž najbolj konfliktni doslej. Kako to čutite?
„Saj je prav, da so. Preko konfliktov se stvari razrešijo, ne
morejo se razrešiti z gnilimi kompromisi kot so se doslej
vedno. Konflikte pozdravljam.“
Ne pomenijo težave za priprave na referendum?
„Mislim, da ne. Pozval bom vse predsednike strank, tekst je že
napisan, da bi se na referendumu skupaj potrudili, pa tudi, da
naj pozovejo svoje članstvo k pomoči z donacijami… Kampanjo
bomo vodili samostojno. No, povabili bomo tudi poslance na
omizja. Predvsem pa nameravamo iti med ljudi. Organizirati
nameravamo celo ekološko ekskurzijo v slepo črevo, ki ga
premier Miro Cerar ne prizna. Pozivam ga, da pride na
operacijo tega slepega črevesa. Skupaj, ga bomo odstranili…“
V mislih imate?
„Gre za famozni zavoj drugega tira proti Trstu, ki je v
vladnem projektu. Ta nikomur več ne služi. Nikomur več. To je
butalska trasa in povrhu najdražja.“
Kaj bo vaše glavno sporočilo volivcem pred referendumom?

„Pet B-jev: bistveno hitreje, bistveno ceneje, brez škode za
okolje, brez korupcije in brez škode za naše potomce.“

Več:
Več o razpisu volitev predsednika republike:

