
 
 

Javnomnenjska raziskava naročnikov POP TV in časopisne hiše Dnevnik Vox populi je SLS izmerila povečanje podpore, in sicer je stranka v marcu prejela 4,8 
odstotkov, medtem ko je predsednik SLS mag. Radovan Žerjav postal tretji najbolj priljubljeni politik. Prispevek, objavljen na spletni strani 24ur ter posnetek, lahko 
najdete na naslednji povezavi: http://24ur.com/novice/slovenija/vox-populi-radovan-zerjav-presenecenje-meseca.html, prispevek, objavljen v dnevniku pa tukaj: 
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/v_srediscu/1042432111 
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NAPOVEDNIK DOGODKOV OD 22. DO 28. MARCA 2011 
Torek, 22. marec 2011:  

 svetovni dan voda 
 ob 12. uri 38. nujna seja Odbora DZ RS za finance in monetarno politiko, katerega podpredsednik je namestnik vodje PS SLS mag. Radovan Žerjav 
 Ob 13. uri 25. nujna seja Odbora DZ RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide, katerega član je vodja PS SLS Jakob Presečnik 
 ob 13. uri 12. redna seja Preiskovalne komisije DZ RS za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij 

javnega pomena na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, katere član je poslanec SLS Janez Ribič 
 ob 14. uri 19. redna seja Odbora DZ RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide, katerega član je vodja PS SLS Jakob Presečnik 
 ob 18. uri delovno srečanje predstavnikov SLS iz 3. VE za volitve, in sicer RO Dolomitsko – Barjansko – Grosupeljska, RO Ljubljana, RO Notranjska, RO Osrednja Slovenija s 

predsednikom SLS mag. Radovanom Žerjavom v sklopu četrtega kroga obiskov predsednika SLS po RO SLS, ki bo v Narodnem domu v Logatcu, Tržaška 44 
Sreda, 23. marec 2011:  

 svetovni dan meteorologije 
 ob 9. uri 28. redna seja Odbora DZ RS za kulturo, šolstvo, šport in mladino, katerega član je poslanec SLS Janez Ribič 
 ob 9. uri 53. nujna seja Odbora DZ RS za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, katerega član je poslanec SLS Gvido Kres 
 ob 11. uri 38. seja Komisije DS RS za mednarodne odnose in evropske zadeve, katere predsednik je državni svetnik SLS Vincenc Otoničar 
 ob 12. uri 26. redna seja Mandatno-volilne komisije DZ RS, katere član je vodja PS SLS Jakob Presečnik 
 ob 14. uri začetek 26. redne seje Državnega zbora RS 
 ob 19. uri občni zbor OO SLS Dobrepolje, ki bo potekal v sejni sobi občine Dobrepolje 

Četrtek, 24. marec 2011:  
 svetovni dan boja proti tuberkulozi 
 ob 8.30 uri 2. nujna seja Preiskovalne komisije DZ RS za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi nekaterih projektov Mestne občine Ljubljana, 

Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Univerze na Primorskem in javnih zdravstvenih objektov, financiranih iz državnega oziroma proračuna Mestne občine Ljubljana, 
katere član je poslanec SLS Franc Pukšič 

 ob 10. uri nadaljevanje 26. redne seje Državnega zbora RS 
 ob 10. uri 6. seja upravnega odbora Zveze upokojencev pri SLS, ki bo v prostorih Glavnega tajništva SLS v Ljubljani   
 ob 17. uri 11. predavanje v sklopu 1. cikla izobraževanja v okviru Politične akademije SLS na sedežu SLS v Ljubljani  
 ob 19.30 občni zbor OO SLS Slovenske Konjice, ki bo v dvorani Konjičanka, Stari trg 41 v Slovenskih Konjicah 

Petek, 25. marec 2011:  
 ob 8. uri 90. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije DZ RS, katerega član je vodja PS SLS Jakob Presečnik 
 ob 10. uri nadaljevanje 26. redne seje Državnega zbora RS 
 ob 18. uri občni zbor OO SLS Zavrč, ki bo v Baru Veselič - Težak, Turski vrh 
 ob 19. uri ustavni odbor Mestnega odbora Nove generacije SLS Slovenj Gradec, ki bo v prostorih Četrtnih skupnosti, Partizanska pot 8a, Slovenj Gradec  

Sobota, 26. marec 2011: 
 ob 19. uri občni zbor OO SLS Kidričevo, ki bo v prostorih gasilskega doma v Šikolah 

Nedelja, 27. marec 2011: 
 svetovni dan gledališča 
 ob 9.30 uri volilni občni zbor OO SLS Poljčane, ki bo v prostorih Občine Poljčane, Bistriška 65, Poljčane 

Ponedeljek, 28. marec 2011: 
 ob 9. uri nadaljevanje 26. redne seje Državnega zbora RS 



SLS O NOTRANJEPOLITIČNIH TEMAH 
ODZIV PS SLS NA PREDLOG PREDSEDNIKA RS DR. DANILA TÜRKA, DA DRŽAVNEMU ZBORU RS ZA NOVEGA USTAVNEGA SODNIKA PREDLAGA DR. RADA BOHINCA 

Ljubljana, 15. marec 2011 – V PS SLS so se odločili, da v Državnem zboru RS ne bodo podprli dr. Rada 
Bohinca, ki kandidira za mesto ustavnega sodnika. Kot pravi poslanec SLS Gvido Kres: »V Poslanski skupini 
SLS bi si želeli, da dr. Rado Bohinc raje nadaljuje z delom kot rektor Univerze na Primorskem, kajti na to 
mesto je bil izvoljen na podlagi predstavljenega programa, in neodgovorno je, da se sedaj umika in 
predčasno prekinja mandat,« ob tem pa Kres poudarja tudi, da je »dr. Bohinc oseba z dolgoletno politično 
kariero kot izpostavljeni strankarski funkcionar in nekdanji minister za notranje zadeve. Sedaj pa naj bi v 
domnevno povsem nevtralni vlogi zasedel funkcijo ustavnega sodnika, kar je po našem mnenju 
nesprejemljivo in škodi ugledu Ustavnega sodišča Republike Slovenije kot najvišjega sodnega organa v 
državi. V PS SLS smo prepričani, da imamo v Sloveniji dovolj ustreznih vrhunskih pravnih strokovnjakov, ki bi 
lahko povsem neobremenjeni s strani politike zasedli tako pomembno funkcijo.« ...več 
 

 

SLS O ZUNANJEPOLITIČNIH TEMAH 
POSLANEC SLS FRANC PUKŠIČ: SLS POZDRAVLJA RESOLUCIJO VARNOSTNEGA SVETA ZDRUŽENIH NARODOV V ZVEZI Z LIBIJO 

Slovenska vladna zunanjepolitična hiperaktivnost zgolj pri zapornikih iz Guantanama?  
Ljubljana, 18. marec 2011 – SLS pozdravlja resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov o prepovedi poletov in vseh potrebnih ukrepih za zaščito 
civilistov v Libiji. Čeprav je libijska vlada vmes sporočila, da je ustavila vojaške akcije, mora mednarodna skupnost zaščititi življenja libijskega civilnega 
prebivalstva in mu omogočiti takojšno humanitarno pomoč. »Civilno prebivalstvo v Libiji, ki je dolga leta in desetletja kljub naravnemu bogastvu z nafto 
trpelo revščino in lakoto, je treba zaščititi pred zločini nad človečnostjo in morebitnim genocidom,« pravi poslanec SLS Franc Pukšič, ki tudi poudarja, da 
temeljne človekove pravice in življenja civilnega prebivalstva nikakor in nikjer na svetu ne smejo biti ogrožene. ...več 

 

http://www.sls.si/sl/inside.sls?uid=9347542F-CC37-D9BE-A2AA-6B9EEF6E8BBD&linkid=newsContent
http://www.sls.si/sl/inside.sls?uid=9347542F-CC37-D9BE-A2AA-6B9EEF6E8BBD&linkid=newsContent
http://www.sls.si/sl/inside.sls?uid=BFEC8DFF-C4AE-E614-0A58-D64A347312DA&linkid=newsContent


 

ODZIV SLS NA ODSTOP SLOVENSKEGA POSLANCA V EVROPSKEM PARLAMENTU ZORANA THALERJA 

Ljubljana, 21. marec 2011 - V SLS menimo, da je bila Sloveniji žal storjena določena škoda tudi z vidika mednarodnega ugleda, zato je po mnenju SLS odstop slovenskega poslanca v 
Evropskem parlamentu Zorana Thalerja edina možna in logična poteza glede na resnost in težo obtožb angleškega časnika Sunday Times. 

O DOGAJANJU NA NIVOJU OBČINSKIH IN MESTNIH ODBOROV TER ZVEZ SLS 
SREČANJE NA RAVNI 2. VOLILNE ENOTE V DESKLAH 

V sklopu 4. kroga delovnih srečanj z vodstvom SLS po volilnih enotah so se v sredo, 16. marca, v 
Desklah pri Kanalu ob Soči sešli vodje in člani občinskih odborov SLS v 2. volilni enoti. Na srečanju 
so se ozrli na dogajanje po lokalnih volitvah, pričeli pa so tudi s pripravami na državnozborske 
volitve prihodnje leto. Med ostalimi temami pa so v enoti, ki pokriva skoraj celotno Primorsko, 
izpostavili tudi problem razprodaje zemlje na Krasu tujcem. 
 

 

PREDSEDNICA MO SLS KOPER OLGA FRANCA: KOMISIJA MOK ZA PREUČITEV DPN ZA LUKO KOPER MINA MINISTRU ZA PROMET 
Ljubljana, 18. marec 2011 –  Predsednica MO SLS Koper in podpredsednica SLS Olga Franca se je odzvala na poročanje 
medijev o nameri MO Koper, da predlaga spremembe osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za Luko Koper, čeprav se 
je javna razprava o tem končala že pred dobrim letom. »Nedavno ustanovljena občinska komisija za preučitev DPN za koprsko 
pristanišče je mina z leve ministru za promet dr. Patricku Vlačiču in megla, da se prikaže občanom Kopra in Ankarana, kako 
Luka Juri skrbi za dobrobit Mestne občine Koper,« je prepričana Franca in poudarja, da je »prepozno za vnašanje sprememb v 
DPN, ker je MO Koper ves čas aktivno sodeloval in uspel uveljaviti vse svoje zahteve, za katere je pristojen, ne more pa posegati 
v osnovno strukturo pristanišča, ki ima podlago v državnih in EU strateških aktih.« V koprskem MO SLS tudi sprašujejo, ali 
zaradi nasprotovanja vojaškemu pristanišču želi Luka Juri sesuti tretji pomol, MO Koper pa bi namesto skladišč in 
distribucijskega centra, ki bi odpiral tudi nova delovna mesta, želel razprodati ankaransko Bonifiko za obrtno cono, karting in 
podobne zadeve, ki ne sodijo tja. ...več 



 
 

MESTNI SVET MESTNE OBČINE CELJE POTRDIL PREDLOGE ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2011  
Celje, 15. marec 2011 – Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade Mestnega sveta Mestne občine Celje je na seji 1. marca 2011 obravnavala 
prejete predloge za podelitev priznanj Mestne občine Celje za leto 2011. V predpisanem roku, tj. do 21. januarja 2011, je na Komisijo prispelo 20 predlogov za podelitev celjskih 
grbov. Komisija je v skladu z Odlokom o priznanjih Mestne občine Celje natančno obravnavala vse prispele predloge in soglasno sklenila, da Mestnemu svetu Mestne občine Celje 
predlaga v sprejem predloge za podelitev sedmih priznanj. Predlogov za podelitev naziva častni meščan in za prejemnika kristalnega celjskega grba Komisija letos ni prejela.  
Mestni svetniki so predloge obravnavali na današnji 5. seji Mestnega sveta Mestne občine Celje in soglasno sprejeli sklep, da zlati celjski grb prejme Vasilije Ćetković – Vasko, srebrni 

jca Majcen, Lučka Počkaj in Društvo za ustvarjalnost Filter. celjski grb prejmeta Elektrosignal, d. o. o., in dr. Dragica Žvar, bronaste celjske grbe pa prejmejo Ludvik Lončar, Mo
odno delo.   Župan Bojan Šrot je nagrajenkam in nagrajencem čestital in se jim zahvalil za njihovo ustvarjalno in pl

Slovesna podelitev priznanj bo 11. aprila 2011 na osrednji prireditvi ob prazniku Mestne občine Celje.  

ZLATI CELJSKI GRB 
▫ Za življenjski kiparski opus in korpus monumentalne spomeniške plastike, ki sta z izjemno ustvarjalno močjo zaznamovala slovenski in mednarodni likovni prostor, Mestni 
svet Mestne občine Celje VASILIJU ĆETKOVIĆU - VASKU  podeljuje zlati celjski grb. 

SREBRNI CELJSKI GRB 
▫ Za šestdesetletno vpetost v rast in razvoj Celja ter sodelovanje pri izgradnji velikih in pomembnejših okoljsko - komunalnih projektov doma in v tujini Mestni svet Mestne 
občine Celje podjetju ELEKTROSIGNAL, D. O. O., podeljuje srebrni celjski grb. 
▫ Za ustvarjalno, pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na področju glasbe in zborovskega petja ter širjenje glasbene in pevske kulture med številnimi generacijami 
Mestni svet Mestne občine Celje dr. DRAGICI ŽVAR podeljuje srebrni celjski grb. 

BRONASTI CELJSKI GRB 
▫ Za vztrajnost in odločnost ter uspešnost pri premagovanju ovir na uspešni poti podjetnika Mestni svet Mestne občine Celje LUDVIKU LONČARJU podeljuje bronasti celjski 
grb. 
▫ Za izjemno delo v preteklih letih, za odlično glavno vlogo v predstavi Dama s kamelijami ter kot spodbudo za nadaljnje ustvarjanje Mestni svet Mestne občine Celje MOJCI 
MAJCEN podeljuje bronasti celjski grb. 
▫ Za vrhunske igralske kreacije na odru Slovenskega ljudskega gledališča Celje, kjer kot dramska igralka z občudovanja vrednim angažmajem prispeva k njegovemu vzponu, 
Mestni svet Mestne občine Celje LUČKI POČKAJ podeljuje bronasti celjski grb. 
▫ Za ohranjanje in oživljanje urbane kulture v Celju, uspešno upravljanje Mestnega kina Metropol ter za inovativne projekte, s katerimi prispeva h kulturni podobi Celja in s 
tem njegovi prepoznavnosti doma in v tujini,  Mestni svet Mestne občine Celje DRUŠTVU ZA USTVARJALNOST FILTER podeljuje bronasti celjski grb. 

Lani je naziv častni meščan prejel Jože Geršak, zlati celjski grb Bina Štampe Žmavc, srebrni celjski grb so prejeli Anton Kolar, Štore Steel, d. o. o., in Koronarni klub Celje. Bronasti 
celjski grb so prejeli Mark Požlep, David Čeh in Ženski košarkarski klub Merkur Celje, kristalni celjski grb pa sta prejeli Kristina Jokić in Gabi Jurak. 

REDNI OBČNI ZBOR OO SLS HOČE SLIVNICA 
OO SLS Hoče Slivnica je v petek, 11. marca, imel svoj redni letni občni zbor. Predsednik občinskega odbora in drugi organi strani stranke so podali svojo redna letna poročila, ki so se 
nanašala predvsem na lanske lokalne volitve. Ugotovili so, da se je trend upadanja števila članov stranke prenehal in da število članov ponovno raste, za kar je po mnenju članov 
vzrok dobro delo vodstva stranke, dobro delo Poslanske skupine SLS ter vztrajno in potrpežljivo delo članov stranke med krajani v občini. V 19-članskem občinskem svetu ima 
Slovenska ljudska stranka dve svetnici, člani stranke pa zasedajo tudi pomembna mesta v občinskih odborih, tudi dve predsedniški mesti, kjer lahko v okviru koalicije z županom 
neposredno izražajo in uveljavljajo interese občanov in stranke. Člani stranke so sprejeli program dela za tekoče leto, v katerem je dan poudarek delu v korist krajanov, pridobivanju 
novih članov in konstruktivnemu delu v dobro krajanov v občinskem svetu. 
Občnega zbora so se udeležili predsedniki Občinskih odborov SLS iz občin Starše in Duplek g. Šerdoner in g. Kosi, podpredsednik Občinskega odbora SLS iz občine Rače Fram g. 
Strnad in g. Ribič kot župan Občine Duplek in poslanec v Državnem zboru RS. Člane stranke so seznanili s trenutnim delovanjem in aktivnostmi stranke v njihovih okoljih, poslanec 



SLS g. Ribič pa je prisotne seznanil tudi z delom Poslanske skupine SLS v Državnem zboru RS, za kar so mu bili prisotni iz
ovezovanju na regionalni ravni ter željo, da se v podobnem ali še bolj razširjenem krogu članov in simpatizerjev srečam

jemno hvaležni. Prisotni so ugotovili potrebo po še boljšem 
o še velikokrat. 

sem članom stranke ter gostom občnega zbora se predsednik OO SLS Hoče Slivnica iskreno zahvaljuje za njihovo delo. 
p
V
 
 

REDNI LETNI OBČNI ZBOR OO SLS RADENCI – NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH BO SLS DOSEGLA 15%  
Občni zbor se je odvil v prijetnem vzdušju v prostorih vinskega hrama Franca Kupljena v 
Okoslavcih. Člani in članice odbora so sprejeli tako poročilo dolgoletnega predsednika 
odbora Franca Stajnka, poročilo blagajnika in poročilo nadzornega odbora ter sprejeli 
program dela in finančni plan za letošnje leto.  
Podpredsednica SLS Olga Franca je ob tej priliki člane in članice seznanila z najbolj 
aktualnimi dogajanji na političnem področju in organizacije stranke. Podpiramo  
pokojninsko reformo, ker je reforma neizogibna. Zavračamo Zakon o malem delu,  ker 
posega v trg dela in ne rešuje celovito štipendijske politike. Prisotne je povabila na praznik 
SLS, na statutarni kongres na Bled 14. 5. 2011. Vprašanja članov so se nanašala na 
stališče SLS glede spremembe volilne zakonodaje, zdravstvene reforme, finančnega 
stanja stranke in glede postopkov v parlamentu o združljivosti poslanske in županske 
funkcije.  
Tomislav Nemec, predsednik RO pa je poudaril zadovoljstvo v stranki in optimizem, ki 
nam ga daje javno mnenje, saj delež državljanov, ki bi volili našo stranko sega tudi do 
7,5%. Ljudje spoznavajo, da SLS daje VSEBINO, ne pa populizma v všečnem besedičenju.  
Gostje zbora so bili tudi predsednik  SLS Gornja Radgona gospod Kocbek, predsednik 
odbora Sv. Jurij ob Ščavnici, gospod Kolmanič ter predsednik SLS Ljutomer g. Štih.  
Poudarili so, da moramo vztrajno naprej z dobrim delom, jasnimi stališči in z očmi 
dobrega gospodarstvenika dosegati vse boljše rezultate, ki se bodo odrazili na  
državnozborskih volitvah  z dosežkom 15% volilnega kolača. V pogovoru po koncu 
srečanja se je zboru pridružil tudi aktualni župan Radencev Janez Rihtaršič 

 
 

 
 



Slovenska ženska zveza pri SLS vabi na  

IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANICE IN SIMPATIZERKE SLOVENSKE ŽENSKE ZVEZE PRI SLS 

Vse, ki želite pridobiti nekaj novega znanja, ki vam bo v pomoč tako pri oblikovanju politične kariere kot pri osebni rasti, ste vljudno vabljene na 
brezplačno izobraževanje, ki bo potekalo  

v Litiji v soboto, 16. aprila 2011, od 9. do 19. ure. 

Predvidena vsebina predavanj in potek dela: 

8.30 – zajtrk 
9.00 – 9.30 – pozdravni nagovori, predstavitev programa 
9.30 – 10.30 - Vrednote in potrošništvo - predavateljica: prof. Metka Zevnik  
10.45 – 12.30 - Komunikacija in teorija izbire - predavateljica: Vesna Starman  
12.35 – 13.25 - kosilo 
13.30 – 14.30 – Mediji in odnosi z javnostmi - predavateljica: Lejla Kogej 
14.40 – 15.40 -  Pravila poslovnega vedenja – predavateljica: Vlasta Kuzmički 
15.40 – 16.00 – odmor za kavo 
16.00 – 17.00 - Vloga SLS: Kaj je in kaj naj bo SLS - predavatelj: mag. Radovan Žerjav 
17.00 – 19.00 – povratna informacija udeleženk, dogovori o nadaljnjih projektih 

Zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo prisotnost potrdite najkasneje do 30. marca 2011 na e-naslov: vesna.starman@guest.arnes.si.  

SLS UTRINKI IZ POSLANSKIH KLOPI 
ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE – 2. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s prvopodpisanim poslancem Jakobom Presečnikom in še 74 sopodpisanimi poslanci, 
je bil  v sredo, 16. marca 2011, obravnavan na Odboru DZ za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje. Sprejeta je bila rešitev,  ki bo društvom omogočala še nadaljnje črpanje 
sredstev za delovanje iz občinskega proračuna, tudi v primeru, ko je predsednik društva član občinskega sveta. Predlog zakona rešuje tudi podobne situacije, ko gre za sredstva, ki se 
delijo na podlagi javnega razpisa (razpisi za kmetijstvo, podjetništvo, itd. ...). Zakon bo dokončno sprejet na seji Državnega zbora RS med 23. in 29. marcem 2011, v veljavo pa bo 
stopil predvidoma do sredine aprila. 
Zaradi širokega soglasja vseh poslancev (koalicijskih in opozicijskih!) je skoraj zagotovo, da bo zakon sprejet. Zato predlagamo, naj posamezniki ne odstopajo z mest 
predsednikov/predsednic društev. 
Natančne rešitve zakona in končno odločitev bomo predstavili v naslednjih številkah E-novičnika SLS. 

Poslanska skupina SLS 

PS SLS VLOŽILA ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPNE NUJNE SEJE ODBORA ZA NOTRANJO 
POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE IN ODBORA ZA ZADEVE EU  
Ljubljana, 19. marec 2011 - Poslanska skupina SLS je vložila Zahtevo za sklic skupne nujne 
seje Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje in Odbora za zadeve Evropske 
unije na temo problematike: Spremembe strukture lastništva nepremičnin in posesti na 
obmejnem območju z Republiko Italijo in slovenskem Krasu v korist tujih državljanov.  

mailto:vesna.starman@guest.arnes.si


PS SLS želi, da bi na skupni seji odborov opravili temeljito razpravo o dejstvih, na katera opozarjajo prebivalci in civilne iniciative na obmejnih in kraških območjih ter se jasno 
opredelili do problema in prihodnjih ukrepov. Prav tako pričakujemo, da bo s sprejetimi sklepi podan zahtevek in povsem jasen signal Vladi RS, da je treba ukrepati takoj in sprožiti 
ustrezni postopek, ki ga imamo na voljo. Od slovenske diplomacije in predstavnikov za zunanjo politiko pa v prihodnje tudi pričakujemo, da se bodo ostreje odzvali in tudi obsodili 
namige, da primorska ozemlja Sloveniji zgodovinsko ne pripadajo in da je trenutno dogajanje samo vračanje na nekdanje zgodovinsko stanje. ...več 

PS SLS MINISTRU ZA ZDRAVJE RS DORIJANU MARUŠIČU SPOROČILA PRIPOMBE V JAVNI RAZPRAVI O NADGRADNJI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA DO 2020 
Ljubljana, 16. marec 2011 - Danes so iz PS SLS ministru za zdravje RS Dorijanu Marušiču sporočili pripombe v javni razpravi o nadgradnji zdravstvenega sistema do 2020. Celotno 
besedilo vseh pripomb si lahko preberete v nadaljevanju. ...več 

PREDLOG PS SLS PREDSEDNICI PARLAMENTARNEGA ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE DR. ANDREJI ČRNAK MEGLIČ GLEDE 
ZAGOTOVITVE NEPOSREDNEGA PRENOSA OBRAVNAVE 1. TOČKE ČETRTKOVE SEJE 
Ljubljana, 15. marec 2011 - Danes je PS SLS predlagala predsednici parlamentarnega Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide dr. Andreji Črnak Meglič, da zagotovi 
neposredni prenos obravnave 1. točke četrtkove seje, na kateri bodo obravnavali Predlog Družinskega zakonika. Celotno vsebino predloga si lahko preberete v priponki. ...več 

SLS PRIPOROČA 
DOBRODELNI POMLADNI KONCERT 

 

VABILO NA SLOVENSKIH 20 - PRAZNUJMO SKUPAJ OB SLOVENSKI SAMOSTOJNOSTI 
Radio Ognjišče vabi na javne radijske oddaje pred 20. obletnico slovenske samostojnosti. 
 MARIBOR 

V torek, 22. marca, vas ob 18. uri vabimo na okroglo mizo z naslovom 20 let demokracije, smo na pravi poti v dvorano na Teološki fakulteti v Mariboru.  
Gostje bodo teolog Ivan Štuhec, obrambni minister v času osamosvajanja Janez Janša, nekdanji predsednik Kmečke zveze Ivan Oman in poslanca v času osamosvajanja Ignac 
Polajnar ter nekdanji poslanec Tone Partljič. 

 VIPAVA 
V četrtek, 24. marca, vas ob 18. uri vabimo na okroglo mizo z naslovom Osamosvojitev in zamejci, zdomci na Škofijsko gimnazijo v Vipavi.  
Naši gostje bodo predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle, nekdanji predsednik Svetovnega slovenskega kongresa Franci Feltrin, podpredsednik Narodnega sveta 
koroških Slovencev Karl Smolle, publicist Hubert Požarnik in poslanec v času osamosvajanja Boris Jež. 

NOVICE IZ EU 
DELO EVROPSKEGA PARLAMENTA 
Mini plenarno zasedanje, 23. in 24. marec 
*** 
Regionalna debata in državljanski forum v Mariboru.  
*** 
Spletna posvetovanja Evropskega parlamenta. 
*** 

http://www.sls.si/sl/inside.sls?uid=2455AB70-98F9-BBA0-0EB7-FC51C1B8ED26&linkid=newsContent
http://www.sls.si/sl/inside.sls?uid=BC3CDB51-4857-B803-1DE7-A188158839DC&linkid=newsContent
http://www.sls.si/sl/inside.sls?uid=320A2921-301E-8F35-B3DE-2A315A4470E1&linkid=newsContent
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20110323+SYN+DOC+XML+V0//SL
http://ljubljana.adagio4.eu/ressource/static/files/drzavljanski_forum_in_regionalna_debata.pdf?_mfb=130044726378591701613
http://www.evropske-razprave.si/


 Nagrada Evropskega parlamenta za novinarstvo - rok za prijave se izteka 
*** 
Doris Pack: Učitelji morajo biti usposobljeni za preprečevanje osipništva. 
*** 
"Evropa pojutrišnjem" - okrogla miza STA. 

DELO EVROPSKE KOMISIJE 
Evropska komisija je v četrtek, 17. marca, v Bruslju organizirala prvo v vrsti razprav o gensko spremenjenih organizmih (GSO). 
Razpravo bo mogoče v živo spremljati tudi tu. 
*** 
Okolje: Almada zmagovalka evropskega tedna mobilnosti 2010 
Dodatne informacije pa lahko najdete tudi tu. 
*** 
Po podatkih Eurostata se je sezonsko prilagojena stopnja zaposlenosti v območju evra in v celotni EU v zadnjem četrtletju leta 2010 povečala za 0,1 % v primerjavi s tretjim četrtletjem leta 2010. 
*** 
Evropska osnova za davek od dohodkov pravnih oseb: lažje in cenejše poslovanje 
Dodatne informacije pa lahko najdete tu.  
*** 
Komisija predlaga jasnejša premoženjska razmerja za 16 milijonov evropskih mednarodnih parov. 
Dodatne informacije pa lahko najdete tu. 
*** 
Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je bila februarja 2011 letna stopnja inflacije v območju evra 2,4 % (januarja 2011 2,3 %, leto pred tem 0,8 %), v EU pa 2,8 % (enako kot januarja 
2011, leto pred tem 1,5 %). 
*** 
Komisija predlaga reformo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) 
Dodatne informacije pa lahko najdete tu. 
*** 
Evropska komisija je danes več-nacionalni podatkovni bazi o staranju prebivalstva podelila status konzorcija. 
*** 
Dosežen je bil pomemben napredek pri pogajanjih med Evropsko unijo in Brazilijo o letalskem sporazumu, saj so pogajalci Evropske unije in Brazilije parafirali sporazum o storitvah v letalskem prevozu. 
Dodatne informacije pa lahko najdete tu. 
*** 
Pregled notranjega trga: Prizadevanja držav članic za uresničitev enotnega trga so končno obrodila sadove. 
*** 
Tedenski napovednik dogodkov na spletni strani Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji 
Tedenski koledar dogodkov Evropske komisije 
Več o odločitvah, dogodkih in drugih dejavnostih Evropske komisije v prihodnjih tednih 

*** 
HVALA ZA VAŠ DAR - AKCIJA SŽZ PRI SLS ZA MATERINSKI DOM MOZIRJE 
Slovenska ženska zveza pri SLS zbira za matere in otroke  nastanjene v Materinskem domu Mozirje, kjer se nahaja trenutno pet uporabnic s šestimi otroki. Te bi bile najbolj vesele 
oblačil, čevljev in copat ter morda tudi plenic, če so komu ostale (za težo nad 15 kg). Ne želijo, da si obiskovalke delajo stroške z novimi oblačili, ker otroci hitro odrastejo in so 
ponošena še vedno lepa in zelo uporabna. Čeveljčki in copatki bi bili najbolj primerni od št. 20 do 25 ter 30 do 32.. Ta dom skrbi še za Materinski dom v Žalcu, kjer trenutno bivajo tri 
mamice s štirimi otroki. Deklice so stare 3, 4, 6, 8, 14 in 16 let, dečki pa 14, 4, in dva 3 leta. 
Vse navedeno bodo zbirale udeleženke obiska same, a če imate, spoštovane bralke in bralci E-novičnika SLS, tudi sami kaj od tega odveč, bodo z veseljem predale materam v obeh 
materinskih domovih. Za vse nadaljnje informacije nam pišite na sls@sls.si.  
Dobrodelni obisk predstavnic SŽZ pri SLS in predaja daril Materinskemu domu  Mozirje bo potekal 26. marca 2011. V kolikor bi članicam tudi z vašo pomočjo uspelo zbrati več kot 
potrebujejo, bodo predstavnice SŽZ pri SLS to predale RK Slovenije oz. Slovenski Karitas. 

http://www.eppj.eu/view/sl/winners.html
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/038-115435-070-03-11-906-20110311STO15409-2011-11-03-2011/default_sl.htm
http://ep.sta.si/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/317&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/318&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
http://www.mobilityweek.eu/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/40&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/319&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/171&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/320&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/175&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/41&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/41&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/321&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/176&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/323&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/327&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/country_index/brazil_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/329&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/slovenija/novinarsko_sredisce/sporocila_za_medije/index_sl.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CLDR/11/11&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/11/11&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
mailto:sls@sls.si


 
*** 

SLS NA SVETOVNEM SPLETU 
V SLS smo se odločili, da razširimo svojo dejavnost na spletu tudi s sodelovanjem v spletni skupnosti Twitter, kjer boste lahko redno spremljali naše »twite«, v katerih se bomo odzivali 

na aktualno politično dogajanje. Spremljajte nas torej na Twitterju – tudi mi se veselimo branja vaših »twitov«!  

   
Še vedno pa vas vabimo, da postanete oboževalec Slovenske ljudske stranke tudi na Facebooku. 

http://twitter.com/ZerjavSLS�
http://www.facebook.com/pages/Ljubljana-Slovenia/Slovenska-ljudska-stranka-SLS/241007802613?ref=ts�
http://twitter.com/ZerjavSLS
http://www.facebook.com/pages/Ljubljana-Slovenia/Slovenska-ljudska-stranka-SLS/241007802613?ref=ts
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