
Rok Kogej
Član Združene levice

Rojen leta 1987. Leta 2009 je na FDV 
diplomiral iz politologije z delom 
Althusserjevo branje Machiavellija, 
štiri leta kasneje pa še magistriral. O 
sebi pravi, da je socialist s človeškim 
obrazom.
Je projektni koordinator Dela-
vsko-punkerske univerze oziroma 
Inštituta za delavske študije, tako 
kot pred časom njegov strankarski 
kolega iz Iniciative za demokratični 
socializem (IDS) Luka Mesec. Kogej 
je za stranko sicer eno leto skrbel za 
odnose z javnostmi. Ukvarja se tudi 
s prevajanjem, uredil je delo Thoma-
sa Pikettyja Kapital v 21. stoletju. 
Prav tako je nekdanji direktor in 
odgovorni urednik založbe Sophia.

Dejan Levanič
Glavni tajnik SD

Rojen leta 1981. Diplomiral je na 
mariborski filozofski fakulteti kot 
profesor sociologije in filozofije s 
temo politična kultura med mladimi; 
v tem času je bil aktiven v Študent-
ski organizaciji Univerze v Mariboru. 
Leta 2002 je bil izvoljen v mestni 
svet ptujske občine, leto kasneje 
je postal predsednik strankinega 
podmladka, takrat še imenovane-
ga Mladi forum ZLSD. Nato je bil 
izvoljen v državni zbor (2008–2011). 
Aprila 2013 ga je vlada imenovala za 
državnega sekretarja na ministrstvu 
za delo. Slabi dve leti kasneje je 
ministrstvo zapustil in prevzel delo 
glavnega tajnika SD.

Aleksander Geržina
Karierni diplomat

Rojen leta 1966. Njegov oče Saša 
Ivan Geržina je podpredsednik 
Desusa in predsednik Društva Slo-
venija-Rusija. Študiral je zgodovino 
na ljubljanski filozofski fakulteti, 
podiplomski študij pa je opravil na 
Royal United Services Institute v 
Londonu, na univerzi v Berlinu in na 
Columbia University. Vso dosedanjo 
kariero je preživel v diplomaciji. 
Delal je v kabinetu zunanjega 
ministra Zorana Thalerja, nato je bil 
prvi sekretar v misiji pri EU, odpiral 
je prvo slovensko misijo pri Natu in 
bil v pogajalski skupini za pristop. 
Vodil je tudi projektno skupino za 
predsedovanje Ovseju.

Rok Novak
Predsednik podmladka SMC
Rojen leta 1991. Študiral je na Visoki 
šoli za varstvo okolja Velenje. Je prvi 
predsednik podmladka stranke SMC 
– Mladi SMC. To je postal v začetku 
junija. Je tudi član strankinega lokal-
nega odbora v Kamniku in generalni 
sekretar Mladinskega sveta Kamnik. 
Pred tem je bil član Mladega foruma 
SD. Novak vodi projekt Zero Waste, 
pri katerem sodeluje z Ekologi brez 
meja. Ključna cilja sta, da bi bile 
občine brez odpadkov, ter zavzema-
nje za to, da ne bi več uporabljali 
izdelkov, ki jih ni mogoče uporabiti 
ponovno ali reciklirati. 

Matej Tonin
Poslanec NSi

Rojen leta 1983. Leta 2007 je na 
FDV pridobil naziv univerzitetni 
diplomirani politolog, leta 2010 
pa je postal magister znanosti iz 
politologije – magistriral je z nalogo 
o prvi slovenski vladi, njenih uspehih 
in neuspehih. Leta 2008 je prvič kan-
didiral na državnozborskih volitvah, 
med letoma 2005 in 2009 pa je bil 
podpredsednik strankinega pod-
mladka. Dve leti kasneje je kandidi-
ral za župana občine Kamnik in se s 
23 odstotki glasov uvrstil na tretje 
mesto. Konec leta 2010 je bil izvo-
ljen za podpredsednika NSi, na prvih 
predčasnih parlamentarnih volitvah 
decembra 2011 pa za poslanca.

Žan Mahnič
Poslanec SDS

Rojen leta 1990. Študira obrambo-
slovje na FDV, kjer piše diplomo 
o nacionalni varnosti v kontekstu 
liberalne ekonomske teorije pri 
mentorju Eriku Kopaču, general-
nem sekretarju SMC. Pred tem je 
obiskoval Gimnazijo Škofja Loka 
– klasični oddelek. Leta 2008 se 
je včlanil v stranko, leto kasneje 
je bil prvič izvoljen v izvršilni 
odbor podmladka. Lani je postal 
predsednik podmladka. Znotraj 
stranke je podpredsednik odbora 
za obrambo. V državnem zboru 
je med drugim član komisije za 
nadzor obveščevalnih in varno-
stnih služb in predsednik odbora 
za obrambo.

Novi stari 
obrazi 
politike
Izzivi  Vodenje državne 
in strankarske politike
Država se že nekaj časa srečuje 
s problemom vodenja. Zadnja 
vlada, ki ji je uspelo končati 
mandat, je bila prva vlade Janeza 
Janše (2004–2008), po njej pa so 
kar tri predčasno končale svoje 
delo.

Zadnje državnozborske vo-
litve so na politično prizorišče 
izstrelile povsem novo stranko z 
novimi obrazi – SMC. 

Tudi pred našo strankarsko 
politiko je velik izziv vodenja in 
potreba po novi politiki, ki jo lah-
ko – ne pa nujno – prinesejo novi 
obrazi iz mlajše generacije. Neka-
tere stranke mislijo na nasledni-
ke trenutnih predsednikov, dru-
ge niti ne. Tako je zato, ker je tudi 
trenutno vodstvo dokaj mlado 
ali pa ker so zelo personificirane. 

Kdo so torej mladi politiki, ki 
bodo to državo najverjetneje vo-
dili v prihodnosti? 
Sandra Hanžič


