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HIKICE GABRICA

tko su dvadeset vodećih ljudi Nacionalnog foruma,
koje su njihove profesionalne biografije i čime će se baviti u politici
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GABRIĆE

novoosnovana politička stranka nacii
istraživanjima javnog mnijenja. ali joj
nikice gabrića, nema prepoznatljivih

biografije i političke stav<
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ČELNICI NACIONALNOG

FORUMA

pozirali su prošle nedjelje
Aktualovom fotografu;
legenda s imenima,

funkcijama drugim
detaljima na sljedećoj
i

stranici

/napisao;

marko ćustić

»NIMKE/ŠAŠA

ZINAJA

najviše zamjera da. osim predsjednika
judi. aktual prvi donosi profesionalnu
ove vodstva nove stranke
;e
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posljednjim rezultatima
istraživanja javnog mnijenja,
novoosnovana stranka Nacionalni
forum stoji sve bolje. Mjesečno

na slici s

prethodne
duplerice

Prema

istraživanje javnog mnijenja
Cro Demoskop, koje provodi agencija
Promocija plus, uvrdilo je daje NF s 3, 7 posto
potpore građana u veljači peta stranka u
državi, ispred njega su samo SDP, HDZ,
i HNS. Gabrić je uvjeren da će već u
Laburisti

ĐURO LUBURA; član predsjedništva;
Zanimanje: sudski vještak za telekomunikacije;
Područje djelovanja: telekomunikacije
sigurnosne službe
1.

ožujku njegova stranka preći izborni prag

i

2.

od

ARIANA LUŠIĆ PUTTILLI; članica

predsjedništva; Zanimanje: projektni menadžer;
Područje djelovanja: turizam

G0RAN KOZINA; potpredsjednik; Zanimanje:
znanstvenik; Područje djelovanja: znanost
visoko obrazovanje
3.

i

4.

VER0NIKA JAVOR; članica predsjedništva;

Zanimanje: umirovljeni profesor matematike;
Područje djelovanja: školstvo

5 posto.

Prošli je tjedan i Jutarnji list anketirao
na webu svoje čitatelje pitanjem "Da su sutra
izbori, tko bi bio vaš izbor za premijera?"
U toj je anketi Gabrić s osvojenih 18
posto bio drugi iza Tomislava Karamarka.
Iako ovakve ankete nisu posve mjerodavne,

jer uvijek postoji mogućnost manipulacije
stranačkih glasačkih mašinerija, ovakav
rezultat ipak pokazuje da je dio javnosti
izrazito naklonjen predsjednika Nacionalnog
foruma.

VIKTOR SIMONČIČ; član predsjedništva;
Zanimanje: znanstvenik aktivist; Područje
djelovanja: zaštita okoliša
5.

NAPUŠTANJE HRVATSKE

i

Interes javnosti očito postoji, pokazao je to i
uspješan osnivački skup stranke, ali ono što

DAV0R DUVANČIĆ; član predsjedništva;

6.

Zanimanje: ortoped; Područje djelovanja:

se u

zdravstvo
7.

MIR0 JAKOVLJEVIĆ;

psihijatriju KBC Zagreb; Područje djelovanja:
stvaranje nove političke kulture
ZORAN ŠEGIĆ; član predsjedništva;
Zanimanje: regionalni rukovoditelj u Microsoftu;
S.

9.

IT

i

poduzetništvo

vodili idejom da okupe profesionalno
realizirane ljude koji su uspješni u svojim
područjima, nisu profesionalni političari i

NIKICA GABRIĆ; Predsjednik; Zanimanje:

oftalmolog, poduzetnik
10.

u

zdravstvu

MIRO DŽftPO član predsjedništva;

nemaju potrebe materijalno se osiguravati
kroz politiku.
Sam Gabrićje, kaovlasnikniza uspješnih
oftalmoloških klinika, paradigma takvog
pristupa politici, a i drugi stranački dužnosnici
dolaze iz veoma zanimljivih profesionalnih

Zanimanje: strojarski inženjer; Područje
djelovanja: nove tehnologije

DRENISLAV 2EKIĆ; potpredsjednik;
Zanimanje: stručnjak za odnose s javnošču;
Područje djelovanja: komuniciranje
11.

backgrounda.

TOMISLAV ŠLAT; potpredsjednik;
Zanimanje: regionalni direktor kompanije 3M;
12.

Područje djelovanja: gospodarstvo

MONIKA BEGOVIĆ; članica predsjedništva;
Zanimanje: konzultant; Područje djelovanja: EU
13.

projekti

IVICA BLAŽIČKO; član predsjedništva;
Zanimanje: novinar; Područje djelovanja: sport

posljednjih

uopće ima ljudi. Prema komentaru jednog
etabliranog hrvatskog političara: "Gabrić
nema vojsku, a ni generale" Takve tvrdnje
izazvale su izrazito nezadovoljstvo u Nacionalnom
forumu, gdje smatraju da je njihova
stranka, iako svježe osnovana, kadrovski
jaka. Kažu da su se u formiranju rukovodstva

član predsjedništva;

Zanimanje: psihijatar, predstojnik Klinike za

Područje djelovanja:

političkim krugovima potencira
tjedana jest pitanje, koliko Gabrić

idealizma, obzirom na generalnu gospodarsku
situaciju i krizu u Hrvatskoj. Osjećam

potrebu da svojim iskustvom pomognem
kako naša djeca ne bi morala spakirati kofere
i napustiti Hrvatsku.
Kao i u nizu zemalja srednje i istočne Europe,
gospodarstvo mogu pokrenuti samo
mali i srednji poduzetnici. Možemo imati
veliki projekt pruge ZagrebRijeka, ali
ona je potrebna samo da pomogne gospodarstva.
Ako nemate robu koju ćete voziti
tom prugom, koja je poanta? Izgradili smo
fenomenalnu mrežu autocesta. U jesen ili
zimu vam se dogodi da se vozite dva i pol
sata da ne vidite nijedan kamion" izložio
je Šlat ukratko svoje viđenje hrvatskog
gospodarstva.

U vrhu stranke još je jedan profesionalac
iz etablirane američke visokotehnološke
kompanije, Zoran Šegić, rukovoditelj

Jedan odpotredsjednika stranke, primjerice,

Odjela poslovnih rješenja za cijelu regiju

je Tomislav Šlat, regionalni direktor
američke kompanije 3M za regiju Adriatic.

u Microsoftu Hrvatska. Šegić kao član
predsjedništva stranke namjerava staviti
naglasak na svoja iskustva s visokotehnološkim
startup
projektima za koje misli

"Gospodarstvo je moj teren, moja domena
i moj backgorund. Aktivirao sam se iz

14.

i

mediji
15.

GORANKA HORJAN; potpredsjednica;

Zanimanje: ravnateljica Muzeja Hrvatskog
Zagorja; Područje djelovanja: kultura

BORIS DMITROVIĆ; Predsjednik Glavnog
odbora; Zanimanje: filmski producent; Područje
16.

djelovanja: filmska industrija

EDVIN JURIN; glavni tajnik; Zanimanje:
stručnjak za odnose s javnošču; Područje
djelovanja: arhitektura stranke unutarstranačke
17.

i

komunikacije

MATO PALIĆ

TOMISLAV ŠTENGL

SLAVICA LEM/5 IC

potpredsjednik

potpredsjednik
Glavnog odbora

potpredsjednica
Glavnog odbora

Zanimanje:
freelance konzultant

Zanimanje: učiteljica

Zanimanje:

profesor ustavnog prava
Područje djelovanja:
ustav pravosuđe
i

Područje djelovanja: lobiranje

Područje djelovanja:
osnovno školstvo
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foruma

prethodnim političkim

s

iskustvom

je potpredsjednikstranke Goran Kozina.
On je dugi niz godina bio varaždinski
gradski vijećnik, a inače je znanstvenik
i v. d. Prorektora te jedan od osnivača
Sjever. Kozina će se u Nacionalnom
forumu primarno angažirati na znanosti i
visokom obrazovanju. "Sustav je loš i jako
skup. Na visokim školama i učilištima je
oko 188 tisuća studenata, a na visokim školama
još 145 tisuća. Prema analizama, oko
25 posto studenata ne završi studij u roku.
Sveučilišta

Prosječno vrijeme trajanja studiranja je sedam
godina. Ako jedan student godišnje
državu košta 50 tisuća kuna, onda država
godišnje baca u vjetar milijardu i pol kuna.
Znamo i da se traže inženjeri, strojari, te
stručnjaci iz područja elektrotehnike,
Unatoč tome, država i dalje
društvena zanimanja. Država treba
financirati studije za deficitarna zanimanja
šire regije, a društvene smjerove treba prebaciti
na privatna učilišta. Razliku novca
treba usmjeriti na istraživanje i stipendije
za izvrsne studente" kaže Kozina.
I Kozina je jedan od onih koji, kao i Zekić,
Jurin i mnogi drugi, od ranije poznaju
Gabrića. Da ranije poznanstvo s inicijatorom
biomedicine.

UZI VRH STRANKE

financira

potpredsjednici Goran Kozina,
Goranka Horjan Tomislav
i

predsjednik Nikica Gabrić,
predsjednik Glavnog odbora
Boris Dmitrović, potpredsjednik
Drenislav Žekić glavni tajnik
Edvin Jurin
Šlat,

i

Hrvatskoj mogu donijeti veliku korist.
sam se angažirati jer mi je nakon
poslovne afirmacije bilo dosta slušati
kukanje kolega, koji su na visokim pozicijama,
o tome kako je politika nešto prljavo
i neprimjereno za poslovne ljude. Svi pokazuju
nezadovoljstvo, a nitko ne bi htio preuzeti
odgovornost.
da

"Odlučio

DJECA POD STRESOM
U vrhu stranke čak su dvojica dobro
stručnjaka za odnose s javnošću.
Jedan je glavni tajnik stranke; Edvin Jurin,
inače direktor Weber Shandvvicka grupacije
McCann Erickson, podružnice jedne
poznatih

od najuglednijih globalnih agencija za PR
i komunikacije. Drugi je Drenislav Zekić,
osnivač i prokurist PR agencije Preclarus

komunikacije, nekadašnji dugogodišnji novinar.
Jurin kaže da će se kao glavni tajnik
orijentirati na izgradnju arhitekture stranke
u unutarstranačke komunikacije, dok će
Zekić kao potpredsjednik stranke više biti
usmjeren na komuniciranje izvan stranke.
Jedan od rijetkih lidera Nacionalnog

NFa

nije bilo presudno pokazuje

slučaj članice predsjedništva Ariane Lušić
Puttilli. Rođena i dijelom školovana u Australiji,
s roditeljima se doselila u Hrvatsku
1993. a danas u Dubrovniku radi u turizmu.
Kaže da je jednom u autu slušala radijsku
emisiju u kojoj je neki čovjek iznosio
ideje i stavove o političkom i društvenom
djelovanju koji su joj se jako svidjeli. Tek
je na kraju emisije čula da je riječ o Nikici
Gabriću i doznala da se osniva Nacionalni
forum. Počela je sudjelovati u radu NFa, i,
kako kaže, začudila se što se njen stav prihvaća
u svim diskusijama u kojima je
sudjelovala.

S

vremenom je bila toliko

aktivna

da je izabrana u predsjedništvo.
Ako će se Kozina baviti visokim obrazovanjem,
školstvo će vjerojatno biti domena
članice predsjedništva Veronike Javor,
dugogodišnje ravnateljice XV.
u Zagrebu, popularnog MlOCa.
Kako kaže Veronika Javor, današnji školski
programi i udžbenici su preopsežni, djeca
nekadašnje

gimnazije
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su pod

prevelikim stresom, a prema rezultatima
međunarodnih testiranja, ustvari,
jako malo znaju. Nakon 42 godine karijere
u obrazovanj u, kaže Veronika Javor, svoje
iskustvo sad želi staviti u službu Nacionalnog
foruma.

U konačnici, nakon susreta

s

vodstvom

stranke, ne stoji argument protiv Nacionalnog
foruma da u stranci nema prepoznatljivih
lica. Oni su u svojim profesionalnim
dodirnuli živote tisuća ljudi, bilo
karijerama

kao poslovni ljudi, bilo kao liječnici poput
uglednog psihijatra Mire Jakovljevića ili
Davora Duvančića, obojice članova
ortopeda

predsjedništva.

PROFILIRANI

U

JAVNOSTI

Gabrić je i ranije najavio da će neke od osoba
najvišeg profila čuvati od javnosti do
trenutka, a u ovom je trenutku u
vrhu stranke više ljudi dobro profiliranih
u javnosti.
U prvom redu tu je poznati sportski novinar
i urednik Ivica Blažičko koji se sam
deklarira kao predstavnik konzervativnog
svjetonazora u Nacionalnom forumu. Blažičko
je i autor efektnog i duhovitog kratkog
filma o stanju hrvatske nacije prikazanog
na osnivačkoj skupštini, a u razgovoru
za Aktual rekao je da ga, u prvom redu,
angažman na područjima koje najbolje
poznaje u sportu i medijima.
Javnosti j e dobro poznati i Dubrovčanin
Đuro Lubura, stalni sudski vještak za
Njegova ključna ideja zbog
koje se odlučio angažirati u Nacionalnom
forumu jest dovesti uz državnu pomoć u
ruralne i otočne krajeve Hrvatske istu razinu
telekomunikacijske usluge kakva je
komercijalno dostupna u gusto naseljenim
krajevima. "Šteta što se to nije ranije
učunilo. Da je država dovela na Lastovo
100megabitnu internetsku vezu u kućanstva,
teško bi telekomi nekom na Trešnjevci
mogli objasniti zašto on može dobiti
samo 2 megabita" kaže Lubura. Osim na
zaštiti potrošača, Lubura se želi angažirati
posljednjeg

zanima

telekomunikacije.

i na

civilnoj kontroli obavještajnog

nadzora

telekomunikacijskog

prometa.

Posljednj ih se
dana u medijima

DAMIR JURIĆ

ADRIANO P02ARIĆ

član predsjedništva

član predsjedništva

Zanimanje: konzultant

Zanimanje: izdavač

za razvojne strategije

marketinški stručnjak

Područje djelovanja:

Područje djelovanja:

regionalni razvoj

turizam

i

pitanja izazvala su nezadovoljstvo
u Nacionalnom forumu, gdje
smatraju da su kadrovski jaki
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