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Kolofon

Odmev izhaja enkrat mesečno.

Uredništvo: Beethovnova 4, 1000 Ljubljana. 

Tel.: 01 241 88 00, telefaks: 01 251 17 41, 

elektronska pošta: tajništvo@sls.si,

TRR: 03100-1000025189,

odgovorna urednica: Lejla Kogej.

Nenaročenih rokopisov in fotografi j 

ne vračamo. Uredništvo si pridržuje 

pravico do krajšanja predolgih besedil.
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Uvodnik

Gremo v akcijo, gremo na volitve!

Spoštovane in spoštovani. Pred nami je pomemben tre-

nutek v naših življenjih. Pomemben trenutek v naši mladi 

demokraciji. Pred nami so volitve.

Volili bomo naše predstavnike v najvišji zbor demokratične-

ga odločanja. Mi bomo odločali, kdo bo to. Kdo bo sedel na 

sedežih, ki predstavljajo odraz naše družbe, zrcalno podo-

bo nas samih. 

Slovenska ljudska stranka in Stranka mladih Slovenije daje-

ta na izbiro svoje najboljše kandidatke in kandidate. Ljudi, 

ki so povezani z ljudmi. Ljudi, ki jim lahko pogledate v oči. 

Naši skupni cilji so jasni. Stremijo pa k življenju, ki smo ga 

sanjali, ko smo se na plebiscitu odločali o samostojnosti 

Slovenije. Z izkušnjami in znanjem smo napisali program, 

ki zagotavlja, da bodo upokojenci lahko dostojno živeli. Da 

bodo podjetniki lahko vodili podjetja. Da bodo delavci za 

svoje delo pošteno nagrajeni in da bodo mladi lahko videli 

in prepoznali smisel življenja. Da bomo ohranili vse tisto kar 

je naše in to naredili še boljše. Navsezadnje pa tudi, in to je 

bil tudi kanček takratnih sanj, da bomo končno lahko vede-

li, kdo pije in kdo plača. Kar pomeni, da bomo imeli stvari 

urejene tako, kot se za demokracijo, ki zapušča najstniška 

leta, spodobi. 

Za takšno stopnjo demokracije pa je pomembna in potreb-

na visoka volilna udeležba. Potrebna je participacija vsa-

kega izmed nas. Če se Slovenke in Slovenci svoje naloge, 

ki smo si jo zadali leta 1990, zavedamo, bomo dokazali na 

nedeljskih volitvah. Leta 1990 nas je na volišča prišlo kar 89 

odstotkov. Dokažimo, da smo še enkrat za akcijo. Gremo!

Naši kandidati so znani in tukaj zbrani! 

Bojan Šrot

Predsednik Slovenske ljudske stranke
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Demokratičnost SLS

SLS akcijsko na volitve!
Posvet

V svojem nagovoru se predsednik SLS 

Bojan Šrot ni mogel izogniti petkovim 

dogodkom, zaradi katerih je navseza-

dnje tudi prišlo do tega nedeljskega 

posveta stranke. Izpostavil je eno 

glavnih značilnosti SLS – njeno veliko 

notranjo demokratičnost. Šrot, član SLS 

od leta 1996, zase pravi, da je nekakšen 

politični otrok te stranke. »Mi smo ve-

dno predstavljali most med mestom in 

podeželjem. Ni naključje, da je preko 80 

županov in županj v klubu županov SLS. 

Mi smo tista stranka, ki vodi največ mest 

v Sloveniji in vi dobro veste, da so ravno 

župani in županje tisti, ki prevzamejo 

na nek način odgovornost za vodenje, 

za razvoj svojega lokalnega okolja,« je 

dejal in nadaljeval, da ravno ta »notranja 

demokracija, ki smo je vedno jemali kot 

veliko vrednoto, seveda kdaj povzroči 

tudi kakšen neprijeten dogodek …«. Pri 

tem je odkrito priznal, da se ne spomni 

nobenih volitev, pred katerimi ali med 

katerimi stranka ne bi imela tudi kakšnih 

notranjih problemov. 

O predsedniku glavnega odbora v od-

stopu Alešu Primcu je izrazil spoštova-

nje, vendar hkrati dejal, da bi v skladu z 

vrednotami stranke pričakoval od njega, 

da bi mu najprej svoje povedal v obraz 

oziroma da bi se o teh stvareh pogovar-

jali znotraj organov stranke. 

Povedal je še, da se je zaradi izjav v 

soboto sestal izvršilni odbor, na katerem 

je bilo prisotnih 11 članov od 14 in na 

katerem mu je bila izražena soglasna 

podpora kot predsedniku. Na tem se-

stanku so sprejeli še nekatere druge 

sklepe, med drugim tudi sklep o volilni 

deklaraciji Slovenske ljudske stranke, ki 

je objavljen tudi na spletni strani SLS in 

SMS. 

SLS gradi mostove 

Šrot je nadaljeval, da je čas volitev čas, 

ko mora stranka živeti skupaj kot ena 

velika družina. »Mi tudi sicer delujemo 

tako, kar mi je bilo vedno všeč. Je čas, ko 

moramo biti enotni, ne samo navzven, 

ampak tudi navznoter. In to je edini na-

čin, da bo stranka na volitvah uspešna, 

da bo dosegla zastavljene cilje in ostala 

pomemben igralec v slovenskem poli-

tičnem prostoru.« Povedal je še, da ima 

včasih občutek, da »nekateri namerno 

še tiste mostove, ki so zgrajeni, rušijo, da 

bi svet postal črno–bel, zato da bi po-

slušali zgolj dve resnici in rešili diskusije 

o vaših in naših. Mi na to nismo nikoli 

pristajali in bomo še naprej gradili mo-

stove, takšne in drugačne, politične med 

različno mislečimi ljudmi, predvsem 

pa med tistimi, ki si resnično iskreno s 

srcem prizadevajo zato, da bi se v naši 

Sloveniji lepše in boljše živelo.«

Sledili so še govori podpredsednika SLS 

Janeza Podobnika, člana izvršilnega 

odbora SLS dr. Franca Zagožna, vodje 

poslanske skupine Slovenske ljudske 

stranke Jakoba Presečnika in mnogih 

drugih ki so poskrbeli, da se je v dvorani 

še izdatno začutila enotnost in želja, da 

se Slovensko ljudsko stranko povzdi-

POSVET

Člani SLS ne podlegamo raznim 

špekulacijam, ostajamo enotni 

in pripravljeni na akcijo, bi lahko 

v enem stavku strnili zaključke 

posveta SLS nedeljo, 31. avgusta, 

je v kongresni dvorani hotela 

Mons v Ljubljani potekal posvet 

Slovenske ljudske stranke. 

Udeležilo se ga je širše članstvo 

in kandidati, ki so izrazili polno 

podporo predsedniku stranke 

Bojanu Šrotu. Ta je po svojem 

srčnem govoru prejel bučne 

ovacije članov, ki so tako javnosti 

sporočili, da ostajajo enotni, 

pozitivno naravnani in resnično 

pripravljeni na predvolilne 

aktivnosti. 

Šrot se je sprva v govoru spomnil 

začetkov Slovenske ljudske stranke 

in poguma tistih, ki so pred 20 leti 

upali na glas povedati, da je dovolj 

enostrankarskega sistema in da je 

čas, da ustanovimo svojo stranko. 

Izpostavil je dejstvo, da je tudi 

SLS tista, ki je pomembno vplivala 

na lepšo sedanjost Slovencev, 

ter da SLS ni bilo v nobeni aferi. 

Izrazil je tudi strah nad napovedi 

predsednikov obeh največjih 

strank, ki sta v tem predvolilnem 

času oba enako izjavila, da se 

zavzemata za umik države iz 

gospodarstva tako, da se proda te 

deleže. »Potem, drage prijateljice in 

prijatelji, ne bomo več gospodarji 

na svoji zemlji. Ampak to je 

ravno tisto, za kar smo se ves čas 

zavzemali! Mi nočemo biti hlapci v 

svoji domovini in prepričani smo, 

da smo Slovenci sposobni še za kaj 

več kot zgolj to, da smo obrtniki in 

da vodimo družinska podjetja. To 

smo nenazadnje teh sedemnajst 

let samostojne države že dokazali,« 

je poudaril Šrot in nadaljeval, da 

imamo odlična podjetja, ki nam jih 

mnogi tujci zavidajo.

gne na mesto, ki ji pripada in ki vsem 

državljanom Slovenije jamči nadaljnji 

razvoj. 

Aleš Primc je na posvetu v hotelu 

Mons v Ljubljani pojasnil svoja stali-

šča glede pobude o zamenjavi pred-

sednika SLS Bojana Šrota in razloge 

za svoj odstop z mesta predsednika 

Glavnega odbora SLS. Zavrnil je neka-

tere izrečene izjave, da je bila njegova 

pobuda spodbujena s strani »ene od 

desnih strank«. Tiste, ki to kljub nje-

govemu večkratnemu zanikanju še 

vedno izjavljajo je kasneje pozval, da 

s tem prenehajo, člane in članice SLS 

pa prosil, da ne nasedajo zlonamernim 

natolcevanjem in dejal: »Vse dobro in 

zapomnimo si: korajža velja.«

Podnapis: Bojan Šrot: Sporočilo posve-

ta je predvsem to, da je SLS enotna in 

polna pozitivne energije.

Podnapis: Bučne ovacije članov. 

Podnapis: Aleš Primc: Prepričala me 

je skupna odločitev, da prelomimo s 

to tajkunsko temo in da se začnemo 

ukvarjati s tistimi pravimi problemi, ki jih 

Slovenija ima.

Gremo v akcijo!

Aleš Primc

Jakob Presečnik
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Začetek uradne volilne kampanje
Slavnostna konvencija SLS in SMS 

in državljanov pridobilo na vrednosti in 

v kateri se bo država umaknila iz naših 

zasebnih življenj in se posvetila zgolj 

svoji osnovni vlogi opravljanju javnih 

zadev. 

Vodili bomo pozitivno in vsebinsko 

kampanjo, ki bo osredotočena na izzi-

ve, ki so pomembni za prihodnji razvoj 

Slovenije. Znamo, svoje zaveze udeja-

njamo, kar dokazujejo naši uspehi na 

mnogih področjih. Da dosežemo svoje 

cilje, moramo storiti zgolj eno – iti v 

akcijo,« je zaključil Šrot. 

Veliki koraki v lepšo prihodnost
 
Da bo kampanja dinamična, pa je pre-

pričan predsednik SMS mag. Darko 

Krajnc. V politiki nimamo nasprotnikov, 

ampak le tekmece, koalicija SLS in SMS 

je prinesla v slovenski politični prostor 

novo kakovost. »Ljudi moramo prepriča-

ti, da si izberejo prave ljudi in ne slamna-

tih mož iz Ljubljane,« je poudaril mag. 

Darko Krajnc in napovedal, da se akcija 

ne bo končala 21. septembra. 

»Naredili smo to, o čemer mnogi še 

danes ne upajo niti razmišljati, kaj šele 

govoriti na glas. Pustili smo za seboj ide-

ološke razprtije iz preteklosti, da bi tej 

deželi omogočili prihodnost. Dokazali 

smo, da so med nami ljudje z vizijo, z že-

ljo po boljši Sloveniji in s sposobnostjo 

delati velike korake v lepšo prihodnost 

– prihodnost, temelječo na tradiciji in 

energiji mladosti,« dejal Krajnc.

GLAVNI ODBOR

LETNA KONFERENCA

slovenske pomladi, se nimamo ničesar 

sramovati.«

Predsednik SLS Bojan Šrot je spomnil, da 

smo Slovenci znani kot pridni, delavni in 

inovativni ljudje. »Žalostno je, da danes 

trdo delo po osem in več ur na dan mar-

sikomu ne prinese takšnega zaslužka, da 

bi lahko preživel sebe in svojo družino.« 

je poudaril Šrot

Znamo, hočemo in imamo 
odlično ekipo

Iz malega raste veliko, pravi stari slo-

venski pregovor, a ničesar ne zraste 

samo od sebe, je dejal Šrot. Zato so 

potrebni veliko volje, drznosti in trdega 

dela. »Vse to imamo in smo pripravljeni 

na vseh področjih, v gospodarstvu, v 

šolstvu, v zdravstvu, na lokalni in dr-

žavni ravni. To znamo, to hočemo in 

zato imamo odlično ekipo, ki smo jo 

pomembno okrepili z mladimi močmi, 

s partnersko SMS. Naš cilj je zgraditi 

državo, v kateri bo gospodarstvo imelo 

možnost za razcvet in v kateri bodo 

izobraženi, motivirani, ustvarjalni in 

podjetni ljudje imeli možnost za uspeh 

ter da bo vsak, ki želi delati, zaslužil 

dovolj za človeka dostojno življenje,« je 

poudaril predsednik SLS Bojan Šrot.

V nadaljevanju je Šrot napovedal, da 

bodo dvignili kakovost življenja na 

višjo raven in naredili slovensko do-

movino za deželo, v kateri bo imel 

vsak priložnost za uspeh. »Soustvarjali 

bomo državo, v kateri bo delo državljank 

SLS – Slovenska ljudska stranka in 

SMS – Stranka mladih Slovenije sta 

na slavnostni konvenciji 22. avgusta 

2008 v Mariboru začeli volilno kam-

panjo in prvič uradno predstavili svo-

jo skupno listo kandidatk in kandida-

tov za državnozborske volitve 2008. 

Uvodoma je zbrane v prireditvenem 

šotoru pri hotelu Arena v Mariboru poz-

dravil župan Mestne občine Maribor 

in dolgoletni član SLS Franc Kangler. V 

nagovoru je SLS poimenoval mati de-

mokracije in da si bodo v SLS še naprej 

prizadevali za državotvornost in demo-

kracijo. »SLS ima globoke korenine, ki 

se jih ne da uničiti,« je povedal.

Predsednik SLS Bojan Šrot je v nago-

voru izpostavil, da je kandidatna lista 

SLS in SMS odlična, pravi »jagodni iz-

bor«, saj so na njej mnogi ugledni, spo-

štovani in uspešni posamezniki, ki so se 

s svojim zavzetim delom, ambicioznimi 

idejami, posluhom in delom za soljudi 

ter družbeno odgovornostjo že izkazali 

v svojih lokalnih okoljih. »Volitve so čas, 

ko si zastavljamo vprašanja, kdo smo, 

kaj smo, kaj si želimo … Mi vemo, kdo 

smo – smo stranka ljudi, ki prihajajo 

iz ljudstva. Ponosen sem, da sem del 

te druščine. Naša zmaga pa bo boljši 

rezultat kot na prejšnjih volitvah,« je 

povedal Šrot in poudaril, da SLS ni bilo 

v nobenih velikih aferah, ne pri prodaji 

ali kupovanju orožja, ne pri privatizaci-

jah itd. »V SLS, v tej prvi lastovki 

to vprašanje, ampak če bo potrebno, ga 

bomo še dodatno izčistili, da ne bo nobe-

nega dvoma, da bi tukaj lahko kar koli še 

naprej izgubljali. 

Naš predsednik je bil pri nekaterih situa-

cijah tudi v težkih situacijah in ni mu bilo 

enostavno na zadnjih soočenjih. To mora-

mo priznati. Storil si vse, kar si zmogel, 

ampak bil si v zelo zapletenem položaju. 

Drugače imamo pa priložnost v volilni 

koaliciji s Stranko mladih in to moramo 

izkoristiti. In odpirati teme, ki so vezane 

na mlade. SMS je zelo odprta za okoljska 

vprašanja in vse stranke gredo po tej 

poti. Nenazadnje imamo podpredse-

dnika, ki vodi ta resor, torej tukaj vidim 

naslednjo priložnost. 

In zadnja bi rekel izkušnja ne pozabiti na 

naše zveste volivce, vse tiste, ki so bili z 

nami v dobrem in slabem. Govorimo s 

prepričljivostjo o podeželju, o kmetijstvu, 

o regionalnem razvoju, seveda o temah, 

ki so vezane na gospodarska vprašanja, 

socialna, okoljska in vsa ostala. Torej naj 

bo to srečanje samo priložnost, da se 

notranje zmotiviramo in da gremo polni 

energije na teren, da bo 21. septembra 

dobra bera. 

Hvala lepa in srečno.        

slovenskega človeka. To je bistvo. Kaj pa 

to je? To pa je to, o čemer je že govoril 

naš predsednik. Slovenski človek spo-

štuje delo, načela dobrega gospodarja, 

je zelo občutljiv na krivice, je solidaren, 

če je treba, je vedno odprt do kulturnih 

vprašanj in je zelo občutljiv, če ima vtis, 

da kdo v mednarodnih odnosih izkorišča 

svojo moč na škodo Slovenije. Sloven-

ski človek ima tudi izostren občutek 

do načina, kako so se zgodile razlike v 

naši družbi, ki so vezane tudi lastniške 

in druge stvari. Zato bi na tem mestu 

samo predlagal, da nič ne tarnamo, če so 

nekatere teme, kot je bilo rečeno, vsiljene 

v tej volilni kampanji. Mi smo sposobni, 

dolžni, predvsem pa izkušeni, da damo 

na vsa vprašanja, ki so v kampanji, prepri-

čljive odgovore. 

Volitve so ring. Tisti, ki ni pripravljen, da 

obleče rokavice, naj iz njega gre. In tu 

imamo odlično ekipo kandidatov, pred-

sednika, vodstvo, ki bo pomagalo med 

posamezno rundo, da se usedemo v kot 

in si damo energijo za naslednje sooče-

nje, do uspešnega konca. 

Bistvo SLS je, da skozi sebe 
izraža politični etos slovenskega 
človeka.

Dovolite mi, da povem še nekaj. Strinjam 

se s tistimi, ki pravijo, da je treba odpirati 

nove teme. Ampak treba je imeti tudi na 

teme, ki so aktualne v sestavi letošnje 

volilne kampanje, jasen in prepričljiv od-

govor. Tukaj kot podpredsednik stranke 

lahko ponudim pomoč ali pa izkušnje, 

da tudi na vprašanje tajkunstva, če bo 

potrebno, damo zelo jasne in nedvou-

mne odgovore. Odgovori, ki so resnični. 

Odgovori, ki so prepričljivi, in odgovori, ki 

dajejo tudi kredibilnost našemu predse-

dniku, da ne bodo rekli, da je pod priti-

skom stranke sredi kampanje zamenjal 

ploščo. To je dolžnost in priložnost za 

tako izkušeno stranko, kot je SLS. 

Jaz vam lahko povem, da SLS nima s 

tajkunstvom nič. In pika, bi dodal tu zra-

ven. Ampak to je še premalo. V soočenjih 

prihodnji teden bo treba še nekaj dodati, 

in to je  opredelitev do tega pojava. To je 

klasično politično vprašanje. Prepričan 

sem, da če bo potrebno, jo bomo našli. 

Jaz osebno imam zelo jasen odgovor na 

Imam privilegij, da sem podpredsednik 

in sem si priboril pri predsedniku mesto 

za njim. Dragi predsednik, čestitam ti za 

tvoj prepričljiv in iskren nastop. 

Dovolite mi, da še sam povem nekaj be-

sed. Parlamentarne volitve so priložnost 

in čas, ko stranka na vsake štiri leta, kot 

na olimpijadi, pobere sadove svojega 

dela in zato je pomembno, da je v dobri 

kondiciji. Dobro mora biti natrenirana, 

če ne, se lahko zgodi kakšna kriza takrat, 

ko je tekma. In tekmi se reče volilna 

kampanja. Pred tem pa se pripravlja vsa 

štiri leta. Tekmovanje ima več nivojev: 

programski nivo, organizacijski, fi nančni, 

kadrovski, ima pa tudi motivacijski nivo.

To današnje srečanje ima poleg ostalih 

izredno pomembno motivacijsko noto, 

ki jo potrebujemo navznoter, potem pa 

je pomembno, da jo izžarevamo tudi 

navzven. Sestavni del take energije so 

seveda tudi takšna srečanja, odkriti 

pogovori in pa enotnost, ki ni enotnost 

sama po sebi, ampak je tista, ki nastane 

po nekem temeljitem premisleku in 

gremo skupaj naprej. 

Predsednik je postavil tri vprašanja. Jaz 

sem pa jih napisal pet. Kje smo? Kaj 

smo? Kam gremo in kaj hočemo? Torej 

štiri. Kje smo? Če bi bil šaljiv, bi rekel v 

hotelu Mons. Tukaj, kjer si bil pred sla-

bim letom izvoljen s precejšnjo večino, 

predsednik, kjer smo sprejeli dober 

program stranke in ga nadgradili z volil-

nim programom. Smo v zelo občutljivi, 

zapleteni in odgovorni poziciji tri tedne 

pred volitvami. 

Kaj smo? Smo izvirna, avtentična stranka 

slovenske pomladi, članica evropske 

ljudske stranke. Stranka slovenskega 

človeka, ker smo ljudska stranka. 

Gremo naprej, da ostanemo 
glasnik slovenskega človeka.

Kam gremo? Gremo v akcijo, tako je. 

Gremo na volitve s ciljem, da presežemo 

rezultat izpred štirih let. Gremo naprej, 

da ostanemo glasnik slovenskega člo-

veka. 

Po poti sem razmišljal, kako bi v enem 

stavku povedal, kaj je bistvo SLS. Bistvo 

SLS je, da skozi sebe izraža politični etos 

Govor podpredsednika SLS 

Janeza Podobnika na posvetu SLS

Govori

Kandidati SLS in SMS so uspešni 

posamezniki, ki so se zbrali na

prireditvi v hotelu Arena v Mariboru

Janez Podobnik
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- Ni pomembno samo to, da smo bili 

začetniki neke demokracije, mi smo 

tudi garant te demokracije. 

- Občutek imam, kot da nekateri namer-

no rušijo mostove, ki so bili zgrajeni, da 

bi svet postal črno-bel. Ampak mi bomo 

še naprej gradili mostove, takšne in 

drugačne, politične med različno misle-

čimi ljudmi, predvsem pa med tistimi, 

ki si resnično iskreno in z vsem svojim 

znanjem, energijo in s srcem prizadeva-

jo za to, da bi se v naši Sloveniji lepše in 

boljše živelo.

- In zavzemamo se predvsem za to, da 

bomo v svoji domovini Slovenci gospo-

darji, da bomo vsi lahko živeli »solidno« 

življenje in da ne bomo odvisni od 

blagohotnosti države in upali na raz-

lične socialne transferje. Slovenci smo 

priden, sposoben, delovni narod in si to 

zaslužimo.

Na posvetu stranke 31. avgusta v hotelu Mons

Odlomki iz govora predsednika 

SLS Bojana Šrota

Gremo v akcijo! Zakaj takšen slogan, mar nismo v Sloveniji že 

vsaj od začetka devetdesetih let neprestano v akciji?

Slovenke in Slovenci smo v začetku devetdesetih let skoraj z 

90-odstotno referendumsko udeležbo podprli demokratično 

pot Slovenije. Potem pa je začela naša pripravljenost za aktiv-

no soodločanje na volitvah počasi usihati. Zadnjih parlamen-

tarnih volitev se je tako udeležilo samo še nekaj več kot 60 

odstotkov volivk in volivcev. 

S sloganom želimo sporočiti volivcem, da so volitve osnovni 

temelj demokracije. Zato je tako rekoč naša demokratična 

dolžnost, da ga z udeležbo na volitvah ohranjamo. Po drugi 

strani pa želimo volivkam in volivcem sporočiti, da je bila 

Slovenska ljudska stranka ves čas naše demokratične poti 

pomemben in aktiven člen našega demokratičnega razvoja 

in da bo z aktivnim delovanjem to ostala tudi v prihodnje.

Slovenija za uspešen in enakomeren razvoj potrebuje sveže 

in različne ideje, potrebuje cilje in znanje, kako jih uresniči-

mo.  Na prihajajočih parlamentarnih volitvah se lahko odloča-

mo kar med 19 političnimi strankami. Volivkam in volivcem je 

potrebno sporočiti, da se na volitvah ne odločajo med Boru-

tom, Janezom, Bojanom in drugimi predsedniki strank, pač pa, 

da volijo kandidate iz svojega lokalnega okolja. Tiste, za katere 

mislijo, da bodo lahko s svojim parlamentarnim delovanjem 

največ pripomogli k razvoju okolja, v katerem živijo. 

Če bomo hoteli ohrani temelj demokracije, za katerega smo se 

odločili na referendumu o samostojnosti, moramo v akcijo. V 

tem primeru na volitve. In to ne glede na to, koga bomo izbrali.

Tako Slovenska ljudska stranka kot Stranka mladih Slovenije, s 

katero sodelujete na volitvah, imata kandidate, ki vsi kandidi-

rajo v okolju, iz katerega izhajajo. Je to naključje ali namerna 

odločitev?

Na listi SLS in SMS smo ljudje z izkušnjami, različnih poklicev, 

mladi, starejši, prepoznavni v politiki. Predvsem pa je velika 

posebnost te liste dejstvo, da skoraj vsi kandidirajo tam, kjer so 

doma.   Pravijo namreč, da je nekaj narobe s tabo, če v doma-

čem okolju ne uživaš ugleda.

Sicer pa tudi izkušnje iz preteklosti govorijo o tem, da se tista 

okolja, ki imajo v parlamentu svojega poslanca, enakomerneje 

razvijajo oziroma niso v neenakopravnem  položaju glede na 

ostala okolja, ki imajo poslance.

Na naši listi smo ljudje z izkušnjami, različnih poklicev, mladi, 

starejši, prepoznavni v politiki, predvsem pa je velika poseb-

nost te liste to, da vsi kandidirajo tam, kjer so doma. Tam nas 

vsi poznajo, vedo, kakšne vrednote zagovarjamo in kaj bi radi 

dosegli. Menim, da je tako veliko bolj preprosto prepričati 

volivke in volivce, da ti zaupajo svoj glas. 

Volilna kampanja je v polnem teku. Kandidati sprehajajo zapu-

ščene pse, delijo golaž, balone, častijo pijačo, hodijo na soo-

čanja … Kaj pa je po vašem mnenju tisto, kar bo letos volivce 

prepričalo?

V predvolilnem času je povsod veliko aktivnosti. Žalostno pa 

je, da se kandidati pogostokrat pojavljajo tam, kjer jih potem 

ni nikoli več videti. Verjamem pa, da bo volivke in volivce 

prepričal tisti, ki bo znal odgovoriti na nekatera pomembna 

vprašanja o njihovi prihodnosti in tudi prihodnosti Slovenije. 

Kako izboljšati življenjski standard, kako zagotoviti, da bodo 

ljudje lahko s svojo plačo dostojno preživeli sebe in svojo 

družino. In da jim bo ostalo še kaj tudi za kakovostno preži-

vljanje prostega časa.

V Slovenski ljudski stranki in Stranki mladih Slovenije pa veliko 

stavimo tudi na dosedanje delo kandidatk in kandidatov, na 

njihovo prepoznavnost v lokalnem okolju in tudi na ugled, 

ki ga imajo v tem okolju. Mi nismo bili nikoli stranka, ki bi jo 

predstavljal samo predsednik, potem dolgo ne bi bilo nič, in 

nato šele vsi ostali. Za nas je pomemben vsak posameznik!

Pomembno je, da gremo na volitve!
Intervju Bojan Šrot

- Kadarkoli se pogovarjamo o prihodno-

sti v naši stranki, se teh začetkov vedno 

spominjamo. Neizmerno sem ponosen, 

da poznam ljudi, ki so davnega leta 

1988 premogli veliko mero državljan-

skega poguma in elementarne demo-

kratičnosti, da so na glas povedali, da 

je dovolj enostrankarskega sistema, 

da si želimo Slovenci živeti svobodno 

prihodnost ter da je čas, da ustanovimo 

svojo stranko. 

- Vrednote in cilji, ki so si jih postavili 

takrat, so vrednote in cilji, ki jih zasle-

dujemo še danes. Odkrito smo lahko 

ponosni na vseh dvajset let, ki jih je 

stranka prehodila, in na to, kar smo pri-

spevali za sedanjost življenja Slovencev 

v tej naši prelepi domovini.

- Mi nočemo biti hlapci v svoji domovi-

ni. Prepričani smo, da smo Slovenci spo-

sobni še za kaj več kot zgolj to, da smo 

obrtniki in da vodimo družinska podje-

tja. To smo nenazadnje teh sedemnajst 

let samostojne države že dokazali. 

- Smo tista stranka, ki vodi največ mest 

v Sloveniji, in dobro veste, da so ravno 

župani in županje tisti, ki prevzamejo 

odgovornost za vodenje in za razvoj 

svojega lokalnega okolja. 

- Čas volitev je čas, ko mora stranka 

živeti skupaj kot ena velika družina. Je 

čas, ko moramo biti enotni, ne samo 

navzven, ampak tudi navznoter. 

Gremo v akcijo!

Govori
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Mag. Krajnc, kako ocenjujete potek kampanje doslej? 

Nad kampanjo, ki poteka v Sloveniji, sem razočaran. Smo na polo-

vici, pa stranke in liste sploh še nismo imele priložnosti volivcem 

in volivkam jasno povedati, za kaj se zavzemamo, kaj bomo storili 

v prihodnjem mandatu in kaj bi radi storili zanje, da bo njihovo 

življenje boljše, bolj kakovostno. Namesto tega smo prisiljeni raz-

pravljati o raznih aferah in škandalih, za katere sicer upam, da se 

bodo razrešili, vendar državljani in državljanke od tega ne bodo 

imeli veliko koristi. Menim, da si ljudje zaslužijo slišati odgovore 

na vprašanja, ki zadevajo njihova vsakodnevna življenja.

No, ampak vseeno, na kratko, kako vi komentirate zadnjo 

afero Patria?

Kot sem že večkrat povedal, zadevo je potrebno resnično pre-

iskati, in v primeru, da so obtožbe resnične, krivce kaznovati v 

skladu z zakoni. Sicer pa menim, da je že v osnovi bil ta nakup 

zgrešen in nepotreben. Za ta denar bi bilo veliko bolj smotrno 

na primer zgraditi 3000 stanovanj za mlade družine ali pa ga 

investirati v brezplačne vrtce za vse otroke. Ne morem mimo 

tega, da smo za dobrih sto milijonov evrov prodali Slovensko 

industrijo jekla, za 300 milijonov evrov pa kupili kup železa. Da 

pa so se poleg nesmiselnosti nakupa dogajale še takšne stvari, 

o katerih se sedaj govori, se mi pa vsekakor zdi popolnoma 

nesprejemljivo. Krivci morajo odgovarjati, če je do tega seve-

da dejansko tudi prišlo. Ker pa resnično verjamem v pravno 

državo, ne želim, da se kar nekaj povprek obtožuje, ampak je 

potrebno zadevo po zakonski poti čimprej razrešiti.

Menite, da bo to odločilo volitve?

Upam, da ne, pravzaprav verjamem, da ne. Kot sem dejal, je 

veliko pomembnejših zadev, ki so res odločujoče za priho-

dnost naše države, in prepričan sem, da se tega zavedajo tudi 

volivci, ki bodo na koncu vendarle nagradili z glasovi tiste, ki 

ponujamo celovite predloge in rešitve za naslednji mandat. 

Podcenjevanje volivcev, ki se jih sedaj bombardira z raznimi 

aferami, se mi ne zdi produktivno in upam, da se bo v priho-

dnjih dveh tednih umirilo. Zaslepljevane in preusmerjanje 

pozornosti z resnično ključnih vprašanj, kot so stabilizacija 

gospodarskih razmer, prihodnost države in razvoj za vse, se 

mora končati.

Kakšna pa je vaša napoved za volilni izid za listo SLS in SMS?

Če bomo le dobili priložnost povedati volivcem, kako smo 

si zamislili delo v prihodnji sestavi državnega zbora, razložiti 

kako in kaj bi radi naredili zanje, če se bo medijski teror končal, 

mislim, da bomo volivce in volivke prepričali in da nam bodo 

zaupali več glasov kot v prejšnjem mandatu. Prepričan sem, da 

bomo naredili dober rezultat in da bo imela skupna poslanska 

skupina SLS in SMS več poslancev, kot jih je imela poslanska 

skupina SLS doslej. 

Ste s potekom skupne kampanje SLS in SMS zadovoljni?

Sem, dobro sodelujemo, delamo na terenu, posvečamo se 

volivcem in volivkam, vendar bo seveda do volitev treba še 

marsikaj postoriti. Smo v akciji in zdaj je pred nami zaključni 

fi niš … Potem se pa šele res začne, saj bo prav tako naporno 

uresničevati naše programske smernice v parlamentu, ampak 

verjamem, da mi to zmoremo. Smo v akciji in bomo še dolgo, 

mi to zmoremo, saj verjamemo v naše cilje.

Tea Šentjurc

Če bi vas zbudili sredi noči in vprašali, za kaj se boste zavzema-

li v naslednjih letih, kaj bi odgovorili?

Slovenska ljudska stranka je bila vedno proti razprodaji sloven-

skega premoženja. In tudi sedaj zastopamo stališče, da ni prav 

nobene potrebe prodajati državne deleže v nekaterih gospo-

darskih segmentih. Kot na primer v  bančništvu, zavarovalništvu, 

energetiki, telekomunikacijah, infrastrukturi oziroma železnicah 

in Luki Koper. Mi se bomo še naprej zavzemali za policentrični 

razvoj Slovenije. Da ne bo Slovenija videti zgolj kot Ljubljana in 

okolica. Pač pa, da bo tudi slovensko podeželje poseljeno, da bo 

slovenska zemlja obdelana in da bomo ohranili videz kulturne 

krajine, ki ga imamo. Zavzemali se bomo za slovenskega kmeta.  

Naša prizadevanja bodo v veliki meri posvečena tudi ureditvi 

meje z Republiko Hrvaško. Mi vztrajamo pri tem, da se mora 

meja urediti po stanju na dan 25. junij 1991 in da se nihče nima 

pravice pogajati o ozemlju, ki je bilo na ta dan nedvomno pod 

pristojnostjo in suverenostjo Slovenije. Zlasti je pomembna ce-

lovitost Piranskega zaliva. Brez tega Slovenija ne bo več pomor-

ska država. Mi ne bomo imeli več prostega dostopa do odprte-

ga morja. Posledice za Luko Koper bi bile, po moji oceni in oceni 

strokovnjakov iz vrst Slovenske ljudske stranke katastrofalne.

Prizadevali si bomo tudi za ustvarjanje takšnega makroekonom-

skega okolja, v katerem bo imelo gospodarstvo dobre pogoje za 

razvoj. Da bo lahko ustvarjalo dobro plačana delovna mesta in 

da  si bomo Slovenci sami zaslužili za preživetje.

Ne gre pozabiti na mlade. Vedeti moramo, da si mladi šele 

ustvarjajo standard in družino. Tako, da si je težko predstavlja-

ti, kako preživeti družino s plačo 500 evrov in ob tem reševati 

še stanovanjski problem. Prav tako ne smemo pozabiti tudi na 

našo upokojensko generacijo. Mi bomo vztrajali, da premože-

nje Kapitalske družbe ostane premoženje, ki je namenjeno za 

varnost pokojninske blagajne. Te generacije upokojencev in 

tudi prihodnjih generacij. Ne strinjamo se, da se s tem premo-

ženjem ravna enako kot s premoženjem Slovenske odškodnin-

ske družbe. Da se ga prodaja, da se denar porabi in da tega 

denarja, čez pet, deset let praktično, ne bo več. Iz katerega 

žaklja bomo takrat jemali za pokojnine?

Zavzemali se bomo tudi, da se pravično  uredi tudi status 

kmečkih pokojnin. Ljudje, ki so celo življenje trdo garali na 

svoji zemlji, preživljali sebe in svojo družino ter so morali v 

starih časih svoje tržne viške prodajati po cenah kakršne je 

določila država, imajo danes sramotno nizke pokojnine. Za 

njih je ponižujoče, da morajo biti na stara leta, kljub trdemu 

garanju vse življenje, na bremenih otrok.

Afere, šlamparije, nerodnosti. Tudi zaradi tega je najbrž 

vedno več ljudi prepričanih, da drži stari rek, da je politika 

vlačuga. Kakšna se vam zdi slovenska politika danes?

Veliko je izrazov, ki označujejo neko negativnost politike. 

Osebno mi je žal, da je temu tako. Za prihodnost vsake dr-

žave, še posebej Slovenije, ki je mlada demokracija, je po-

membno, da se za politiko odločajo kvalitetni ljudje. Ljudje, 

ki imajo neko intelektualno širino, življenjske izkušnje, ki 

bodo sprejemali razumne odločitve v dobro vseh državljank 

in državljanov. S takšnim negativnim etiketiranjem pa tudi 

odganjamo takšne ljudi iz slovenske politike.

Slovenska ljudska stranka je lastovka slovenske demokracije 

in najstarejša slovenska politična stranka. Vedno smo bili ve-

lika družina, in da ne postanemo del zgodovine – je zdaj čas, 

da pokažemo, kako trdna je!

Tudi zato smo se med drugim v Slovenski ljudski stranki in 

Stranki mladih Slovenije odločili za volilni slogan Gremo v 

akcijo. Da povemo državljankam in državljanom, da je sedaj 

čas za akcijo, da začnemo danes reševati svoje probleme, si-

cer bodo problemi iz dneva v dan večji, ljudje pa bodo vsako 

leto živeli slabše. Prvo kar moramo seveda vsi storiti pa je, da 

gremo na volitve. Da gremo v akcijo!

Peter Rakar

Intervju Bojan Šrot Smo v akciji in še dolgo bomo Intervju mag. Darko KrajncGremo v akcijo!
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Kdo so kandidati liste SLS in SMS?

SLS in SMS sta sklenili predvolilno koalicijo, zato so na listi tako kandidati SLS kot SMS. Skupno jim 

je to, da gre za ugledne, delavne, izkušene in prizadevne posameznice in posameznike, ki znajo 

veliko narediti brez velikih besed.

Na volilnih lističih bo lista SLS in SMS razvrščena po naslednjem vrstnem redu: 

1. volilna enota:  1 

2. volilna enota:  5 

3. volilna enota:  13 

4. volilna enota:  4 

5. volilna enota:  4 

6. volilna enota:  3 

7. volilna enota:  12 

8. volilna enota:  11 

Kandidati po volilnih enotah in okrajih pa so:

MARJETA SMOLNIKAR
02.06.1954
GIMNAZIJSKA MATURANTKA 
NOVINARKA

MARKO ZUPANČIČ
10.10.1976 
ABSOLVENT STROJNIŠTVA 
KONTROLOR DELA

JANEZ SUŠNIK
18.09.1942
UNIV.DIPL.INŽ.EL. 
UPOKOJENEC

FRANC ČEBULJ
21.08.1952
TRGOVSKI TEHNIK 
ŽUPAN OBČINE CERKLJE 

MIHA PALOVŠNIK
08.01.1976
UNIV.DIPL.PROF. ŠPORTNE VZGOJE 
PROF. ŠPORTNE VZGOJE NA ŠOLI

FRANC MAG. ROZMAN
31.03.1965
MAGISTER MATEMATIKE 
RAVNATELJ GIMNAZIJE KRANJ

MIHAEL PREVC
30.9.1957
PRED. UČITELJ ZGOD. IN ZEM. 
POSLANEC DZ RS, 
ŽUPAN OBČINE ŽELEZNIKI

IVANKA VALJAVEC
22.06.1956
UNIV.DIPL. ŽIV. TEH. 
SVETOVALKA PREDSED. UPRAVE 
 

VALENTINA NASTRAN
06.02.1951
DIPL. EKONOMISTKA 
SVETOVALKA UPRAVE

UROŠ BREŽAN
12. 4. 1972
UNIV. DIPL. EKONOMIST
ŽUPAN OBČINE TOLMIN

FRANC OREŠNIK
25.10.1955
RADIOLOŠKI INŽENIR RAD.ING.SPEC., 
VODJA

JANEZ PODOBNIK
17.09.1959
DR. MEDICINE 
MINISTER

VESNA STARMAN
31. 5. 1971
DIPL. SOCIALNI PEDAGOG
ŠOLSKA SVETOVALNA DELAVKA NA 
OŠ

ROBERT NOVAK
27. 11. 1980
ABS. POMORSTVA
DIREKTOR PODJETJA

ANDREJA PALATINUS
2. 11. 1980
UNIV.DIPL.EKOLOGINJA
VODENJE EKOLOŠKEGA DRUŠTVA 
ECO VITAE

VLADIMIR ČELIGOJ
6. 7. 1954
UNIVERZITETNA IZOB.
SEKRETAR NA MINISTRSTVU ZA 
KMETIJSTVO

OLGA FRANCA
28. 4. 1960
UNIV. DIPL. EKONOMISTKA
DIREKTORICA IZVAJANJA 
ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ

MATIJA POTOKAR
13. 5. 1948
UNIV. DIPL. PRAVNIK
ŽUPAN OBČINE DIVAČA

1.VE

2.VE
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STANISLAV ŽAGAR
19. 10. 1957
ING. STROJNIŠTVA
ŽUPAN OBČINE MEDVODE

RAJKO HAREJ
25. 1. 1953
UNIV. DIPL. ING. GRAD.
DIREKTOR

MARJAN POVŠE
21. 10. 1967
DIPL. EKONOMIST
DIREKTOR

JOSIP BAJC
8. 3. 1949
PRAVNIK
POSLANEC DZ RS

LEPOSAVA JOVANIČ
29. 9. 1935
PROF. ZGOD, GEO IN HRV
UPOKOJENKA

ANDREJ MAFFI
4. 3. 1961
VIŠJI MEDICINSKI TEHNIK
ŽUPAN OBČINE

IZTOK VRHOVEC
10. 11. 1976
ABS. EKONOMIJE
VODJA POSLOVALNICE BANKE

JANEZ DRAŠLER
26. 1. 1953
GIMNAZIJSKI MATURANT
KMETIJSKI SVETOVALEC

VALENTIN JUŽNIČ
11. 5. 1951
GRADBENI TEHNIK
ŽUPAN OBČINE KOSTEL

MARJAN PAHOR
7. 7. 1962
SREDNJA IZOBRAZBA
DIREKTOR PRODAJE

BENJAMIN HENIGMAN
5. 1. 1960
VIŠJI UPRAVNI DELAVEC
DIREKTOR PODJETJA

NADA SKUK
22. 5. 1955
EKONOMSKI TEHNIK
SVETOVALKA POSL. SKUPINE V DZ RS

MATEJA SAKSIDA
8. 8. 1977
UNIV. DIPL. EKONOMIST
VODJA PROJEKTOV

FRANCE PANCE
4. 4. 1951
UNIV. DIPL. PRAVNIK
ODVETNIK

GVIDO KRES
20. 1. 1959
DIPLOMIRANI EKONOMIST
S.P.

JANEZ CIMPERMAN
1. 6. 1951
TT MEHANIK - MONTER
ŽUPAN

JANEZ ŽAGAR
7. 4. 1959
ING. STROJNIŠTVA
KOMERCIALIST

FRANCI DR. DEMŠAR
14. 3. 1959
DOKTOR ZNANOSTI
DIREKTOR

GABRIJELA BISERKA ŠERTEL
4. 8. 1952
PRAVNICA
DRŽAVNA PODSEKRETARKA

BARBARA BAVEC
9.10.1971
UNIV. DIPL. EKONOMISTKA
DIREKTORICA

JASNA JOVOVIĆ
23. 5. 1978
ABS. ŠPANŠČINE
PREVAJALKA

ALEŠ PRIMC
20. 11. 1973
UNIV. DIPL. FILOZOF
DRŽAVNI PODSEKRETAR

MARKO FEMC
25. 5. 1974
UNIV. DIPL. EKONOMIST
DIREKTOR PODJETJA

MIHA JAZBINŠEK
4. 11. 1941
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
UPOKOJENEC, SVETNIK

3.VE 4.VE
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ANTON ZUPET
24. 4. 1965
UNIV. DIPL.ORG.
RAVNATELJ OŠ

MARKO DIACI
20. 3. 1971
MAG. EKON. IN POSL. VED 
SVETOVALEC UPRAVE

ANDREJ FABJAN
8. 5. 1957
ING. AGRONOMIJE
ŽUPAN

ROK RAVNIKAR
5. 7. 1977
DR. MEDICINE
GLAVNI TAJNIK SLS

FRANC HUDOKLIN
9. 8. 1961
STROJNI KLJUČAVNIČAR
ŽUPAN

KATARINA KARLOVŠEK
19. 4. 1975
DIPLOMA NA GEA COLLEGE 
SAMOSTOJNA PODJETNICA

FRANC BOGOVIČ
2. 2. 1963
KMETIJSKI INŽENIR
ŽUPAN

DRAGICA STERNAD PRAŽNIKAR
6. 9. 1974
UNIV.DIPL. LITERAR. KOMP. 
SVETOV. ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

MATJAŽ GLAVAN
16. 4. 1981
UNIV.DIPL.ING.AGR. 
MLADI RAZISKOVALEC

BOJAN ŠROT
9. 2. 1960
UNIV. DIPL. PRAVNIK 
ŽUPAN IN ODVETNIK

IVAN SUŠIN
12. 11. 1964
UNIV.DIPL.ING. ELEKTROTEHNIKE
VODILNI INŠTRUKTOR VZDRŽEVANJA

DARKO SIMONČIČ
25. 10. 1959
UNIV. DIPL. ING. AGRONOMIJE 
PODSEKRETAR MINISTRSTVA ZA 
KMETIJSTVO

MARGARETA JERAJ KUNC
28. 11. 1941
UNIV. DIPL. ING.
UPOKOJENKA

MATEJA MAJA AŽMAN
29. 1. 1981
DIPL. GEOGRAFINJA IN 
ABSOLVENTKA ZGO VODJA 
PROJEKTOV

ZVONE KOŠMERL
30. 9. 1958
DR. VET. MED.
DIREKTOR OBČ. UPRAVE

JAKOB PRESEČNIK
23. 7. 1948
UNIV.DIPL.ING.GRADBENIŠTVA 
POSLANEC DZ RS

MOJCA KRIVEC
25. 4. 1959
UNIV. DIPL.ING.AGR.
KMETIJSKA SVETOVALKA

ROBERT BAH
13. 6. 1972
UNIV.DIPL.ING. ARHITEKTURE 
ARHITEKT

MARJAN DROFENIK
13. 2. 1949
UNIV.DIPL.ING. STROJNIŠTVA
POSLANEC DZ RS

MARIJANA CIGALA
9. 1. 1962
DR. VET. MED.
ŽUPANJA

MAJA ANA-MARIJA SUHOVERŠNIK
31. 12. 1981
ABS. TURIZMA
VODJA PROJEKTOV

VIKTOR ROBNIK
30. 8. 1946
UNIV.DIPL. EKONOMIST
ŽUPAN

SAMO VRTAČNIK
14. 8. 1966
LESARSKI TEHNIK
VODJA ŽAGE

TOMISLAV LEČNIK
20. 9. 1963
GRADBENI INŽENIR
PROKURIST 

5.VE 6.VE

7.VE
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NATAŠA LORBER
14. 7. 1971
UNIV. DIPL. EKONOMISTKA 
PODJET. SVETOVALKA, VODJA 
PROJEKTOV

IGOR JURIŠIČ
22. 3. 1971
EKONOMIST
DIREKTOR 

SLAVKO PETOVAR
26. 7. 1973
DIPL. ING. AGRONOMIJE
ŽUPAN

IVAN DR. ŽAGAR
12. 1. 1962
DR. ZNANOSTI
MINISTER

LUDVIK NOVAK
2. 10. 1954
EKONOMSKI TEHNIK
ŽUPAN

STANISLAV FRIM
4. 3. 1960
UNIV. DIPL. EKONOMIST
POMOČNIK DIREKTORJA ZZZS OE 
LJUBLJANA

ROSVITA DRUZOVIČ
12. 9. 1979
UNIV. DIPL. EKONOMISTKA
VODJA PRODAJE

JANEZ RIBIČ
26. 12. 1955
PROMETNI TEHNIK
ŽUPAN

JANEZ MAG. KRAMBERGER
1. 11. 1961
MAG. VET. ZNANOSTI POSLANEC DZ 
RS, ŽUPAN

BRANKO LEDINEK
14. 4. 1958
INŽENIR AGRONOMIJE
ŽUPAN

DARKO KRAJNC
9. 5. 1975
MAG. ZNANOSTI
PREDSEDNIK SMS

ANTON MAG.BERGAUER
29. 8. 1950
MAGISTER 
DIREKTOR ENOTE KOMERCIALE, 
OD 1. 9. UPOKOJENEC

SAMO PAPEŽ
6. 8. 1964
ELEKTROTEHNIK
TEHNIČNA PRIPRAVA - TELEKOM

ROBERT KRIŽANIČ
22. 3. 1973
GOSTINSKI TEHNIK
PROJEKTNI VODJA

TATJANA MILETA
30. 7. 1961
PRAVNICA
PODJETNICA

FRIDERIK BRAČIČ
8. 7. 1944
MOJSTER AVTOELEKTRIKAR
ŽUPAN

JANJA VIHER
11. 2. 1976
EKONOMSKI TEHNIK
SAMOSTOJNA PODJETNICA

JOŽICA SMODEK
16. 3. 1953
DIPL. EKONOMISTKA
DIREKTORICA PODJETIJ

MIHAELA MIŠA MARGAN
23. 5. 1979
GIMNAZIJSKI MATURANT
VODENJE PROJEKTOV, 
ŠTUDIJ VARNOSTNIH VED

RADOVAN MAG. ŽERJAV
2. 12. 1968
MAG. KEMIJE
MINISTER

8.VE
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Ministra SLS Janez Podobnik in dr. Ivan 

Žagar sta v začetku septembra predsta-

vila gorenjske kandidate za poslance v 

državnem zboru. ‘’Slovenija je parlamen-

tarna in ne predsedniška ali kanclerska 

demokracija. Najprej volimo sposobne, 

kompetentne ljudi v državni zbor in 

šele nato se bo govorilo o kandidatih za 

predsednika vlade,” je opozoril podpred-

sednik SLS in tudi kandidat za poslanca 

na območju občin Cerkno in Idrija Janez 

Podobnik. 

Spregovoril je tudi minister za lokalno 

samoupravo dr. Ivan Žagar, katerega pre-

veva optimizem zaradi resnično dobre 

liste kandidatov za letošnje državnozbor-

ske volitve. Izrazil je pa tudi razočaranje 

nad neuveljavitvijo zakona o pokrajinah 

ter navzočim postregel s konkretnimi 

ugodnostmi in številkami, ki jih je 

Gorenjska zaradi tega izgubila. 

Na skupni listi SLS in SMS letos v prvi 

volilni enoti, ki obsega širše območje Go-

renjske, poleg Podobnika kandidira še več 

znanih imen. Tako na območju bivše eno-

tne kranjske občine kandidira cerkljanski 

župan in prekaljen maček Franc Čebulj. 

Na območju Poljanske in Selške doline se 

bo za nov poslanski mandat potegoval 

župan Železnikov in dosedanji poslanec 

Mihael Prevc. Na območju Bled, Gorje 

in Bohinj pa bo nastopil bivši predsednik 

državnega sveta Janez Sušnik. 

Skrb za razvoj podeželja 

V škofj eloškem volilnem okraju bo kandi-

dirala bivša prva dama podjetja Niko Že-

lezniki Valentina Nastran, na kranjskem 

pa prav tako v lokalnem okolju dobro 

poznan ravnatelj tamkajšnje gimnazije 

Franc Rozman. Poleg njih bodo v prvi 

volilni enoti kandidirali še Marko Zupan-

čič z Jesenic, Marjeta Smolnikar, ki se 

bo s kandidati drugih strank pomerila v 

občini Radovljica, Miha Palovšnik iz 

Kranja, Ivanka Valjavec na območju 

Tržiča in Franc Orešnik v volilnem okraju 

Kamnika in Komende. 

Kandidati so obsežno predstavili svoje 

programe, v katerih so prevladovali 

skrb za razvoj podeželja, pridelava 

zdrave hrane, uporaba obnovljivih vi-

rov energije, izboljšanje gospodarske-

ga razvoja na Gorenjskem, družinska 

politika, naklonjena vsem generacijam, 

lažji dostop do zaposlitve in stanovanj 

za mlade, boljše cestne povezave in 

bolj sistematično urejanje vodotokov, 

omenjali pa so tudi konkretne lokal-

ne probleme in potrebo po njihovem 

reševanju. Vsem pa je zelo žal, da v tem 

mandatu niso uresničena prizadevanja 

za pokrajine.

Močna ekipa kandidatov na Gorenjskem

Ves čas v akciji

Predsednik SLS Bojan Šrot je na novi-

narski konferenci 5. septembra 2008 

uvodoma predstavil skupne vsebinske 

točke liste SLS in SMS. Med njimi je 

izpostavil prizadevanja njihovih kandi-

datov za ohranitev državnih deležev v 

podjetij iz strateško ključnih segmentov 

gospodarstva, kot so v bančništvu, za-

varovalništvu, energetiki, telekomunika-

cijah in prometni infrastrukturi. Poudaril 

je tudi, da si bodo prizadevali za končno 

ureditev meje z Republiko Hrvaško. 

»Vztrajamo pri tem, da se mora meja ure-

diti glede na stanje dne 25. junija 1991 in 

da se nihče nima pravice pogajati o oze-

mlju, ki je bilo na ta dan nedvomno pod 

suverenostjo Slovenije. Zlasti je pomemb-

na celovitost Piranskega zaliva. Brez tega 

Slovenija ne bo več pomorska država,« je 

povedal Šrot. Kandidati na skupni stran-

karski listi SLS in SMS si bodo tudi priza-

devali za ustvarjanje takšnega makroe-

konomskega okolja, v katerem bo imelo 

gospodarstvo dobre pogoje za razvoj in 

da bo vsak zaslužil dovolj za človeka do-

stojno življenje. Prvak SLS ni pozabil niti 

na mlade: »Vedeti moramo, da si mladi 

šele ustvarjajo standard in družino. Zato si 

je težko predstavljati, kako preživeti dru-

žino s plačo 500 evrov in ob tem reševati 

še stanovanjski problem.« Šrot je opozoril 

še na status kmečkih pokojnin in dejal, da 

je ponižujoče, da morajo ljudje, ki so celo 

življenje garali od jutra do večera, na stara 

leta živeti v breme otrok. 

Za poglobitev železnice

Med kandidati 3. volilne enote je prvi 

spregovoril predsednik ljubljanski 

mestnega odbora SLS in kandidat Aleš 

Primc, ki bi kot poslanec prometno raz-

bremenil mesto Ljubljana s poglobitvijo 

železnice. 

Nada Skuk, znana političarka in nekdanja 

poslanka v državnem zboru, si bo prizade-

vala, da bo na Notranjsko pripeljala držav-

ne in evropske institucije, ki bodo znale 

ugotoviti in izrabljati neizmerne potenciale 

lesne mase, ki jih nudi ta del Slovenije. 

Dr. Franci Demšar, nekdanji obramb-

ni minister in veleposlanik Slovenije v 

Moskvi, si bo še naprej prizadeval za 

ohranitev nacionalnega interesa. 

Iški župan in kandidat za poslanca Janez 

Cimperman bo kot poslanec zagotovil 

izboljšanje prometne infrastrukture, ki 

je v mnogih predelih Slovenije, tudi v 

njegovem okolišu, v zelo slabem stanju. 

Kandidat in podpredsednik mestnega 

odbora stranke SMS Marjan Povše bo 

skrbel za izboljšanje nivoja politične 

kulture in morale, ki se mu zdi trenutno 

na zelo nizki ravni. 

Predstavitev je zaradi vremenskih 

razmer tokrat potekala kar na volilnem 

avtobusu.

Predstavitev kandidatov liste SLS in SMS

3. volilne enote
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Kandidati SLS in SMS za volitve v DZ v 

5. volilni enoti so se predstavili včeraj v 

hotelu Paka v Velenju. Vodja poslanske 

skupine SLS Jakob Presečnik je uvodoma 

povedal, da na skupni listi SLS in SMS kan-

didira šest poslancev SLS, trije ministri iz 

SLS, mnogo podjetnikov in drugih ljudi, ki 

so se že izkazali. »To je jamstvo, da bomo 

na volitvah uspešni in da bo stranka tudi v 

prihodnje sodelovala pri razvoju Sloveni-

je,« je dejal Presečnik.

Poudaril je, da v stranki vlada enotnost, da 

je vzdušje zelo dobro in pozitivno. »SLS je 

bistveno prispevala k razvoju Slovenije in 

ljudem bomo poskušali dopovedati, da 

SLS ni in ni bila nikoli tajkunska stranka, 

kot bi jo radi nekateri prikazali. Radi bi 

tudi opozorili, da letošnje državnozborske 

volitve niso volitve za mandatarja sloven-

ske vlade, ampak za poslance v državni 

zbor,« je dejal vodja poslanske skupine 

Jakob Presečnik.    

Tomislav Lečnik, ki prav tako kandidira 

za poslanca SLS in SMS, ima podporo 

kmetov in poslovnih partnerjev, izpostavil 

pa je pomen urejene infrastrukture, kot so 

avtoceste, obvoznice in druge ceste, »saj 

nam bo le-to omogočilo nadaljnji razvoj. 

Darko Simončič se je odločil za kandi-

daturo, da bi pomagal območjem, kjer je 

kmetijstvo zelo razvito, velik poudarek 

pa bo posvetil področju družine, za kar je 

naštel nekaj konkretnih ukrepov, kot so 

ureditev načinov obdavčitve, več ugo-

dnih posojil za izgradnjo stanovanj ipd. 

Razmišljaj globalno, deluj 
lokalno

Dragica Sternad Prašnikar je izposta-

vila potrebo po regionalizaciji in uved-

bo pokrajin, poudarila pa je tudi enake 

možnosti za vse, tako za ženske kot mo-

ške, kot za dostopnost študija mladim. 

Da ima rada svojo Koroško, je začela 

svojo predstavitev županja občine Dra-

vograd Marijana Cigala. Povedala je, da 

so občine s strani ministrstva za okolje in 

prostor, ki ga vodi minister iz vrst SLS, že 

pridobile veliko, kljub temu pa si želi, da 

bi pridobili še več sredstev. Izpostavila je 

prometno infrastrukturo, saj je oddalje-

nost Koroške od Ljubljane prevelika.  

Mag. Marko Diaci, ki je avtor zakona 

o subvencionirani prehrani, je izrazil 

veseljem nad dejstvom, da je subven-

cionirana prehrana za mlade končno 

dobila epilog. »Vesel sem, da je moč v 

sodelovanju že pred volitvami in ne po 

njih,« je poudaril Diaci, ki se drži načela 

razmišljaj globalno, deluj lokalno, je 

podobno kot ostali kandidati zavzemal 

za prometno infrastrukturo in za brez-

plačne vrtce. 

Eden ustanovnih članov SLS Robert 

Bah se o v primeru izvolitve zavzemal 

za izboljšanje položaja mladih. 

Obudil bo »zaspane projekte«

Tudi župan občine Mislinja Viktor 

Robnik podpira sinergijo ob združitvi 

stranke s SMS. Prepričan je namreč, da 

imajo tako na eni strani mladost, na 

drugi pa izkušenost. Tekom volilne kam-

panje bo Robnik po lastnih besedah to 

tudi pokazal in poskusil udejanjiti. Meni 

tudi, da je program SLS »pisan na kožo« 

podeželskim občinam, zato se bo v 

primeru izvolitve v DZ zavzemal za ure-

sničitev poudarkov iz programa stranke. 

Po njegovih besedah je treba prav tako 

obuditi vse »zaspane« projekte, kot 

so izgradnja hitre ceste, ki bi Koroško 

povezala s štajersko avtocesto, uvedba 

pokrajin in izgradnja centra za ravnanje 

z odpadki. »Zadnji čas je, da Korošci 

dobimo svojega poslanca,« je zaključil 

svoj nastop Robnik. 

Ena najmlajših kandidatk Maja Mateja 

Ažman, ki prav tako kandidira na sku-

pni listi SLS in SMS, pa si bo med dru-

gim prizadevala za čisto okolje in bolj 

premišljeno stanovanjsko gradnjo. 

V peti volilni enoti na listi SLS in SMS pa 

poleg omenjenih kandidira tudi stran-

kin predsednik Bojan Šrot. Peta volilna 

enota obsega območje občin Celje, Dra-

vograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne 

na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, 

Žalec in Šentjur.

Za kaj se bodo zavzemali kandidati

5. volilne enote

Na prvi šolski dan so se v Kulturnem 

domu Janeza Trdine v Novem mestu 

predstavili kandidatke in kandidati 

skupne liste SLS in SMS. Novinarske 

konference se je kot gost udeležil mi-

nister v Službi vlade za lokalno samo-

upravo in regionalno politiko dr. Ivan 

Žagar.  Kot je dejal, so v 6. volilni enoti 

na listi SLS in SMS kvalitetni kandi-

dati, med njimi so tudi štirje župani.  

Minister je podaril, da je za ta predel 

Slovenije pomembna regionalizacija 

naše države in tretja razvojna os.

Andrej Fabjan, poslanec SLS v Državnem 

zboru, je poudaril, da si je v dosedanjih 

mandatih tako v poslanskih kot v župan-

skih nabral veliko izkušenj, ki jih bo v pri-

hodnosti uporabil za boljši razvoj občine 

Črnomelj in celotne regije. 

Franc Hudoklin, župan občine Šentjernej, 

je izpostavil pomembnost združevanja 

županov. Župani, ki so med seboj po-

vezani, lažje izpeljejo večje projekte, v 

katere je vključenih več občin. Opozoril 

je tudi na spremembe v zakonodaji, ki 

zadevajo Rome. 

Anton Zupet, župan občine Škocjan 

se bo zavzemal za to, da Novo mesto 

postane bolj enakovredno v primerjavi 

z mestom Maribor. Novo mesto tako 

potrebuje univerzo, zdravstveni center, 

posodobljeno železnico, čistilno napra-

vo in seveda povezavo z avtocesto.

Potrebna je regionalizacija

Matjaž Glavan je eden mlajših kandida-

tov na listi SLS in SMS. V svojem volil-

nem programu je zapisal, da se zavzema 

za brezplačno šolstvo. Kot je še dodal, je 

treba urediti pomoč mladim družinam 

pri reševanju bivanjskega problema.

Ivan Sušin je kot pomembno temo izpo-

stavil družino kot vrednoto in zakonsko 

zvezo. Družine naj bi bile večgeneracij-

ske. Tako si med seboj izkušnje in pogle-

de na življenje delijo mladi in starejši. To 

mladim omogoča drugačen pogled na 

starejše.

Franci Bogovič, župan občine Krško 

in predsednik Kluba županov SLS, je 

izpostavil povezavo izkušenj, ki jih je 

pridobil 

na lokalni ravni. Predstavil je, na kak na

čin bi te izkušnje lahko v dobro vseh 

ljudi 

iz svojega lokalnega okolja prenesel na 

državno raven. Ena izmed pomembnej-

ših tem je po njegovem mnenju regi-

onalizacija Slovenije, ki bi jo bilo treba 

uvesti čim prej. 

Zvone Košmerl službuje kot direktor 

občinske uprave. Kot je dejal, je treba 

ločiti državni nivo delovanja od lokal-

nega nivoja. Izpostavil je tudi to, da je 

SLS ves čas od svoje ustanovitve naprej 

državotvorna stranka in mora to ostati 

tudi v prihodnosti. 

Mojca Krivec je v SLS že od njenih za-

četkov, bila je prisotna tudi na ustanovi-

tvi Slovenske kmečke zveze, prve demo-

kratične stranke v Sloveniji. Pomembno 

se ji zdi, da poslanec ne pozabi svojega 

kraja, ko nastopi na svojo funkcijo. 

Maja Ana – Marija Suhaveršnik je v 

svoji predstavitvi izpostavila predvsem 

problematiko mladih. Kot je dejala, bi 

se moralo delo preko študentskih servi-

sov mladim upoštevati kot izkušnje pri 

iskanju zaposlitve. 

Predstavili so se kandidati 6. volilne enote



24 Odmev 25

Slovenska ljudska stranka in Stranka 

mladih Slovenija sta v skladu z volil-

nim sloganom ves čas v akciji. Potem 

ko so se v petek predstavili kandidati 

3. in 4. volilne enote, se je v soboto, 

30. avgusta, zeleni avtobus zaustavil 

najprej v Slovenski Bistrici in nato še v 

Lendavi. Svoje najpomembnejše pou-

darke iz programov so tako dopoldne 

predstavili kandidati 7. in popoldne še 

8. volilne enote. 

Podpredsednica SLS in bistriška županja 

Irena Majcen je dejala, da stranka v 7. 

volilni enoti, zlasti pa v Slovenski Bistrici, 

doslej že velikokrat dosegala uspehe in 

da so na listi SLS in SMS kandidati, ki so 

pripravljeni delati za razvoj ne le svo-

jih krajev, pač pa celotne Slovenije. Če 

jim bodo volivci zaupali svoj glas, bo ta 

razvoj v prihodnje po njenem še hitrejši. 

Majcnova sicer letos ni med kandidati. 

V tej volilni enoti, ki ima sedež v Mari-

boru, kandidira tudi minister za lokalno 

samoupravo in regionalni razvoj dr. Ivan 

Žagar, ki pa je izpostavil predvsem svoje 

izkušnje in zasluge pri doslej izpeljanih 

projektih v Slovenski Bistrici, saj je bil 

pred prevzemom ministrskega položa-

ja dolga leta župan. S takšnim delom 

namerava nadaljevati tudi v prihodnje, 

spomnil pa je tudi na zakon o fi nanci-

ranju občin. Ta je po njegovem bistven, 

ker je za od 30 do 50 odstotkov povečal 

obseg občinskih fi nanc v vseh občinah 

7. volilne enote, tudi Maribora. 

Sicer pa v 7. volilni enoti kandidirajo še 

aktualni poslanec Marjan Drofenik - ta je 

nadomestil mariborskega župana Franca 

Kanglerja -, nekdanji prometni minister 

Anton Bergauer, župan Dupleka Janez 

Ribič, župan občine Rače Fram Bran-

ko Ledinek, predsednik Popotniškega 

združenja Slovenije Igor Jurišič, nekdanja 

»sanjska ženska« Miša Margan, nekda-

nji poslanec Stanislav Frim, mariborski 

mestni svetnici Tatjana Mileta in Janja 

Viher ter predsednik Turističnega društva 

Radvanje Samo Papež. 

Veselo v Lendavi 

Zaščitni znak letošnje volilne kampanje, 

zeleni avtobus SLS in SMS, je nato odpe-

ljal proti Lendavi, kjer so se v Lovskem 

domu predstavili kandidati 8. volilne 

enote, ki ima sedež na Ptuju. Podobno 

kot v mariborski volilni enoti, tudi tukaj 

kandidira nekaj zelo znanih imen. Med 

njimi mag. Radovan Žerjav, aktualni 

prometni minister iz vrst SLS, ki je na 

novinarski konferenci predvsem opozo-

ril na pomen urejene prometne infra-

strukture, kar je predpogoj za razvoj 

krajev. »Z ustrezno prometno infrastruk-

turo se bo tudi Prekmurje lahko razvija-

lo,« je dejal Žerjav. 

Predsednik SMS mag. Darko Krajnc pa 

je dejal, da ni bojazni za slab rezultat, 

saj so v tej volilni enoti zelo dobri kandi-

dati. Izrazil je tudi veselje ob dejstvu, da 

sta se združila tradicija, ki jo pooseblja 

SLS, in mladost, ki je zaščitni znak stran-

ke mladih.  

Župan občine Puconci in kandidat Lud-

vik Novak je pohvalil dobro sodelova-

nje z madžarsko narodnostno manjšino. 

Med kandidati v tej volilni enoti so še 

Jožica Smodek, Slavko Petovar, Na-

taša Lorber, mag. Janez Kramberger, 

Darko Krajnc, Rosvita Druzovič, Ro-

bert Križanič, Friderik Bračič.

Ekipa kandidatov se je nato skupaj s 

predsednikom regionalnega odbora in 

povezovalcem današnje novinarske kon-

ference Marjanom Maučecem odpravila 

na »Bogračfest«, kjer so poskusili volilni 

bograč, ki ga je skuhala ekipa lendavske-

ga občinskega odbora SLS.

Veliko znanih med kandidati 7. in 8. volilne enote

Gremo v akcijo!

Kandidati 4. volilne enote so se 

predstavili v Litiji

Na novinarski konferenci so se predsta-

vili tudi kandidati skupne liste SLS in 

SMS, ki kandidirajo v 4. volilni enoti brez 

ljubljanskih okrajev, se pravi v volilnih 

okrajih Domžale 1 in 2, Kočevje, Grosu-

plje, Ribnica in Litija.  

Uvodoma je prisotne pozdravil in izrazil 

svojo podporo kandidatom župan obči-

ne Litija Franc Rokavec. O aktualnih po-

litičnih temah  je govoril predsednik SLS 

Bojan Šrot, nato je o koncentraciji kapita-

la in gospodarstvu v Sloveniji spregovoril 

nekdanji poslanec in kandidat v Ribnici 

Benjamin Henigman.  

Dejal je, da se bo kot poslanec zavzemal 

za nižje davke in lokalno samoupravo. 

Glede koncentracije kapitala je dejal, da 

se »kapital mora koncentrirati, če hoče 

postati učinkovit«. 

Kot eden najmlajših kandidatov te volil-

ne enote na listi SLS in SMS se je pred-

stavil ambiciozen Iztok Vrhovec, ki ima 

svojo lastno volilno spletno stran http://

www.iztok-vrhovec.si. Besede Roka 

Ravnikarja so opozarjale na pomanjka-

nje novih obrazov v slovenski politiki, 

Katarine Karlovšek pa na problem po-

manjkanja žensk v politiki. Poudarke iz 

volilnega programa izpostavili še litijski 

podžupan Gvido Kres.

SLS-SMS karavana tudi v 

Novi Gorici

Prepoznaven zeleni avtobus, sinje modro 

nebo ter prijetno topel zrak so napove-

dali nadaljevanje pozitivne SLS kampa-

nje, tokrat s predstavitvijo kandidatov 

2. volilne enote v Novi Gorici. Prvak SLS 

Bojan Šrot je poudaril, da združeni stran-

ki posvečata veliko pozornosti ekologiji, 

posebno zaradi hudih vremenskih poja-

vov, ki se zadnje čase pogosto zgrinjajo 

tudi nad Slovenijo. 

Izpostavil je tudi pomen nacionalnega 

interesa, ki ga razume tudi kot ohranja-

nje ljudskih običajev in poseljenosti po-

deželja ter seveda kot ohranjanje doma-

čega lastništva v strateško pomembnih 

slovenskih podjetjih. 

»Zakaj velja v Sloveniji prepričanje, da 

smo Slovenci sposobni le za obrtništvo 

ter malo podjetništvo? Prepričan sem, da 

smo Slovenci sposobni voditi tudi veli-

ke gospodarske družbe,« je nadaljeval 

predsednik SLS ter volivce opomnil, da 

letošnje volitve niso samo spopad dveh 

za premierski stolček. O ekipi zbranih 

kandidatov pravi, da vsi kandidirajo v 

svojem domačem okolju, kjer uživajo 

tudi ugled.

Ureditev prometnega omrežja 

Na listi strank SLS-SMS se bo tako v Poso-

čju za mesto poslanca potegoval tolmin-

ski župan in podpredsednik SMS 

Uroš Brežan, v okolici Nove Gorice An-

drej Maffi  , v Novi Gorici mestni svetnik 

Rajko Harej, na Ajdovskem podjetnik 

Marjan Pahor, na Krasu divaški župan 

Matija Potokar in na Postonjskem posla-

nec Josip Bajc.

Kandidati so predstavili svoje programe 

in izluščili prioritete svojega delovanja. 

Med te spadajo urejanje prometnega 

omrežja na severnem Primorskem, 

dokončanje davčne reforme, državna 

pomoč pri varstvu najmlajših in mladih, 

spremembe sistema javnega naročanja 

in zagotavljanje pravne države. Trudili se 

bodo tudi zagotoviti takšne plače in po-

kojnine, ki bodo slehernemu državljanu 

zagotavljale dostojno življenje.

Predstavitev kandidatov 2. in 4. volilne enote
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2. Mladi so porok za našo 
prihodnost

Mlade sprejemamo kot posebej ob-

čutljivo družbeno skupino – kot posa-

meznike po zaključku osnovne šole do 

prve zaposlitve oziroma do odločitve 

za starševstvo. Mlade je potrebno 

obravnavati drugače od otrok, saj imajo 

specifi čne potrebe. Potrebno jim je 

omogočiti enakopravno vlogo pri ure-

janju vprašanj, ki so povezana z njimi 

in njihovo prihodnostjo, ter jih s tem 

spodbujati k aktivnemu državljanstvu. 

Zato podpiramo:

da država pripravi kratkoročni in dol-• 

goročni načrt ter ga tudi udejanji, kako 

čim prej izgraditi subvencionirana, 

fi nančno ugodno dostopna stanovanja 

predvsem za nakup prve nepremičnine 

za mlade in mlade družine;

da država omogoči mladim družinam • 

poceni najem stanovanja,

da država, šolske institucije in druge • 

organizacije mlade spodbujajo k samo-

stojnemu ustvarjalnemu delu ter kritič-

nemu razmišljanju; 

da se mladim omogoči aktivno delo v • 

nevladnih organizacijah, saj jim je druž-

ba dolžna zagotoviti osnovne pogoje 

za prostovoljno delo in delo po načelu 

mladi za mlade;

da država spodbuja prostovoljno, • 

kreativno in aktivno mladinsko delo, te-

melječe na prevzemanju odgovornosti;

priznavanje študentskega dela in • 

neformalno pridobljenih izkušenj;

načrtovanje karierne poti preko spe-• 

cializiranih svetovalnic za mlade;

vzpostavitev kariernih centrov za • 

mlade, in sicer t.i. štiripartitni sistem: 

podjetja, Zavod za zaposlovanje, nevla-

dne organizacije, Univerza;

zagotovitev prehodnih delovnih mest • 

za dobo 1-2 leti, ki jih mladi diplomanti 

dobijo takoj po diplomi (neke vrste 

pripravništvo) iz sredstev iz Evropskega 

socialnega sklada;

uvedbo stanovanjskih posojil (pod • 

običajnimi pogoji vračanja), pri kate-

rih pa se pogoji vračanja izboljšajo z 

rojstvom vsakega otroka (odpiše del 

glavnice, zmanjša obrestna mera).

3. Skladen regionalni razvoj

Prizadevamo si za zmanjševanje razlik 

med posameznimi slovenskimi regijami 

in zagovarjamo enakomeren oziroma 

skladen regionalni razvoj. Dolžnost 

pomembnega dela za skupno dobro;• 

zakonodajo, ki bo v vseh segmentih • 

za družino spodbujevalna;

družinsko naravnano stanovanjsko in • 

davčno politiko ter delovno zakonodajo;

da se mladim družinam zagotavljajo • 

ugodnejše možnosti za reševanje sta-

novanjske problematike, ki je eden od 

osnovnih pogojev za skupno življenje;

da se rojstvo in vzgoja otrok ne • 

obravnava zgolj s socialnega, temveč 

predvsem z družbenega in demograf-

skega  vidika;

ponovno ovrednotenje davčne olaj-• 

šave in družinske prejemke, ki ne smejo 

biti zgolj socialno naravnani;

zagotovitev več sredstev za prepreče-• 

vanje neplodnosti in obolenj reproduk-

tivnih organov;

podaljšanje dopusta za nego in var-• 

stvo otrok za 105 dni, da bo trajal celo 

leto ali za očeta ali za mater ali pa si po-

rodniški dopust razdelita po dogovoru;

zagotovitev različnih oblik in fl eksibil-• 

no otroško varstvo, ki bo dostopno za 

vse otroke;

brezplačne vrtce za vse otroke;• 

uvedbo ministrstva za družino, ki bo • 

družino celovito obravnavalo.

SLS in SMS sta našli kar nekaj skupnih 

točk. Tako bosta skupaj poudarjali 

odgovoren odnos do okolja, kakovost 

bivanja, odgovorno družinsko politiko, 

skrb za mlado generacijo in se zavze-

mali za gradnjo neprofi tnih stanovanj.

1. Družina, družinska politika 
in demografska prihodnost

Človek je izhodišče, temelj in obenem 

tudi cilj vsake demokratične družbene 

ureditve. Človeka in njegovo svobo-

do zato postavljamo na prvo mesto. 

Družina je prvo in najpomembnejše 

okolje, v katerem se oblikuje vsak člo-

vek. Družina nam pomeni zaupanje in 

varnost. Zato želimo ohranjati druži-

no kot vrednoto, ki zagotavlja obstoj 

slovenskemu narodu. Družina je naj-

pomembnejša osnovna celica družbe 

in za človeka najpomembnejše okolje 

za razvoj, vzgojo in socialno varnost. 

Posameznik v njej pridobi življenjsko 

pomembne vrednote, izkušnje in zna-

nje za življenje.

Zato podpiramo:

priznanje družine in starševstva kot • 

Programske usmeritve SLS in SMS 

za obdobje 2008 - 2012

 

ekološko obdavčevanje okolju ško-• 

dljivih, pretežno luksuznih dobrin; 

zmanjšati proračunsko porabo;• 

zniževanje davkov predvsem za raz-• 

bremenitev zaposlenih in gospodarstva;

okolju in ljudem prijazno davčno • 

politiko.

5. Zdrava hrana in trajnostni 
razvoj podeželja

Kmetijstvo je bilo že od nekdaj po-

membno kot osnovna gospodarska 

panoga za pridelavo hrane in surovin 

za predelovalno industrijo, z organizi-

ranim (pretežno zadružnim) odkupom. 

Družinske kmetije so na trgu skupaj 

z evropskim kmetijstvom z visokimi 

tehnologijami in masovno proizvodnjo. 

Konkurenčnost velikega števila sloven-

skih kmetij z evropskimi ni primerljiva. 

Kmetije zato opuščajo proizvodnjo, saj 

so premajhne, neorganizirane in kot 

takšne ne morejo konkurirati na global-

nem trgu.

Prihodnji razvoj kmetijstva vidimo v 

krepitvi kmetij, ki bodo sposobne v tre-

tjem tisočletju postaviti jasne smernice 

kmetijskega razvoja v Sloveniji. Priza-

devamo si za proizvodnjo kakovostne 

in zdrave hrane, za ohranjanje zdrave-

ga okolja s posebnim poudarkom na 

čistem zraku in neoporečni podtalnici 

ter za podeželje kot bivalni prostor, 

ki zadovoljuje etnološke, kulturne in 

socialne vidike bivanja.

Zato podpiramo:

kmetijstvo, usmerjeno v pridelavo • 

zdrave hrane.

podeželje kot kakovosten življenjski • 

prostor;

povečevanje subvencij v ekološko • 

kmetijstvo;

promocijo podeželja skozi turizem;• 

takojšnje ukrepe (zmanjšanje izpu-• 

stov CO2, pospešena uporaba obnovlji-

vih virov energije, varčna energetska 

politika,…) proti podnebnim spremem-

bam  tako na državni kot na evropski in 

globalni ravni. 

Zavzemali se bomo, da bo Slovenija 

večino hrane, in to ekološko neopo-

rečne hrane, pridelala doma in bo tako 

čim manj odvisna od globalnih trgov in 

pretresov na njih, zato se bo zavzemala 

za ohranitev kmetijske zemlje in njeno 

obdelanost, za trajnostno kmetijstvo 

z upoštevanjem vseh okoljskih, pod-

nebnih in regionalnih značilnosti. S 

tako identiteto kmetijstva bo Slovenija 

oblikovala svojo zunanjo podobo in 

promocijo tudi v EU. Z izpostavljanjem 

novih funkcij kmetijstva bo podeželje 

postajalo učeči se prostor, območje 

z zdravo hrano, zdravim okoljem in 

trajnostnim razvojem. Zaščitenih in 

varovanih območij ne razumemo kot 

omejevanje, ampak kot priložnost za 

razvoj. 

6. Racionalizacija delovanja 
države

Prizadevali si bomo za zmanjšanje de-

leža javne porabe v BDP. Tako bo treba 

zmanjšati predvsem odhodkovno, pa 

tudi prihodkovno stran proračuna, 

predvsem s procesi deregulacije in 

privatizacije, zmanjšanjem birokracije 

ter povečanjem učinkovitosti javne 

uprave. Povečati je treba delež javno-

zasebnega partnerstva pri fi nanciranju 

projektov, pri čemer naj kot izključno 

javno fi nancirani ostanejo projekti 

izjemnega javnega pomena. Treba je 

vzpostaviti neposredno povezavo med 

civilno družbo in gospodarstvom, tako 

da se bo javni delež fi nanciranja civilne 

družbe zmanjšal, gospodarstvo pa bo 

zato pridobilo primerno nadomestilo. Z 

deregulacijo je treba poskrbeti za umik 

države in nalog, ki jih lahko opravlja 

civilna družba.

Zavzemamo se za: 

prožno in prijazno javno upravo• 

pospeševanje projekte deregulacije • 

in debirokratizacije javne uprave 

pospeševanje informatizacije družbe. • 

Slovenija je preobremenjena z državni-

mi in paradržavnimi stroški, ki bi jih bilo 

bolj smotrno porabiti za produktivne 

namene, kot sta znanost in razvoj. 

Treba je poenostaviti in skrajšati vse 

postopke javne uprave in omogočiti še 

bolj enostavno možnost ustanovitve 

podjetja. 

***

države je, da s skladnim razvojem 

omogoči vsem prebivalcem Slovenije 

možnosti za kakovostno bivanje in 

gospodarski razvoj. Prevelike regio-

nalne razlike so krivične do državljank 

in državljanov, ki živijo v manj razvitih 

regijah. Osnovni namen regionalizaci-

je Slovenije je narediti korak naprej v 

smeri decentralizacije države in skla-

dnejšega, policentričnega razvoja. O 

lastnem razvoju in možnostih naj odlo-

čajo prebivalci, ki živijo na določenem 

območju in da se odločitve za njihovo 

prihodnost ne sprejemajo drugje, kjer 

njihovih težav ne poznajo.

Zato podpiramo:

čimprejšnjo ustanovitev pokrajin in • 

enakomeren razvoj Slovenije;

spoštovanje načela subsidiarnosti in • 

fi skalne decentralizacije;

ustanovitev evroregije s središčem v • 

Sloveniji;

evropsko primerljivo ureditev statusa • 

glavnega mesta;

razvoj in krepitev nadaljnje vloge občin;• 

povečanje transferjev regionalnih • 

spodbud.

4. Pravična davčna politika

Državna poraba je prevelika in zaradi 

potreb po dodatnih prihodkih prora-

čuna vpliva na povečevanje davkov. 

Previsoka obremenitev gospodarstva z 

davki vodi v recesijo. 

Zato si prizadevamo za: 

razbremenitev stroškov dela: takoj • 

odpraviti davek na izplačane plače; 

znižanje stopnje obdavčitve podjetij • 

takoj (ne postopoma) s 23% na 18%. 

Ključna izhodišča na področju davč-

nega sistema so: zmanjšanje nepo-

srednega davčnega bremena prebi-

valstva in gospodarstva ob hkratnem 

zmanjšanju deleža javne porabe v BDP, 

prestrukturiranje davčnega sistema 

ter poudarjena obdavčitev faktorjev, ki 

škodujejo zdravju ljudi in okolju. 

Zato podpiramo:

ustanovitev podnebnega fi nančnega • 

fonda; 

progresivnejše olajšave pri dohodni-• 

ni za vsakega otroka;

stanovanjske olajšave za nakup prve • 

nepremičnine kot nujna olajšava v 

dohodnino; 
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VOLILNA DEKLARACIJA SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE

ZA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2008

31. avgust 2008

Hotel Mons, Ljubljana 

Slovenska ljudska stranka je na Posvetu Slovenske ljudske stranke dne, 31. avgusta 2008, v hotelu Mons v Ljubljani, 

na osnovi programa SLS in volilnega programa SLS sprejela Volilno deklaracijo Slovenske ljudske stranke 

za državnozborske volitve 2008.

PREAMBULA PROGRAMA SLS

Slovenska ljudska stranka je stranka slovenskega ljudstva, zavezana slovenski ustavnosti in državnosti.

Slovenska ljudska stranka je stranka krščanskih in slovenskih tradicionalnih vrednot.

Slovenska ljudska stranka je stranka, ki verjame v človeka, njegovo svobodo, 

sočutje do sočloveka, pravičnost, solidarnost in strpnost.

Slovenska ljudska stranka je stranka z najdaljšo zgodovino med vsemi strankami v Sloveniji 

in je tudi članica družine evropskih ljudskih strank.

Slovenska ljudska stranka je stranka zmernosti in napredka.

Slovenska ljudska stranka razume slovenski nacionalni interes kot narodnostno, ozemeljsko, gospodarsko, 

kulturno, jezikovno in socialno ohranitev slovenstva in slovenske države.

VOLILNA DEKLARACIJA SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE ZA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2008.

1.  Slovenska ljudska stranka je stranka ljudstva in ljudskih vrednot. 

2.  Slovenska ljudska stranka je stranka, ki je nastala iz velikega kmečkega gibanja in kot prva demokratična slovenska 

politična stranka z imenom Slovenska kmečka zveza pomembno sodelovala pri rojstvu države Slovenija. 

3.  Slovenska ljudska stranka bo vztrajala na odločnih ukrepih za ohranitev obdelanega in poseljenega podeželja, razvoj 

kmetijstva in slovenske krajine.

4.  Slovenska ljudska stranka vztraja na nacionalnem interesu, za katerega se zavzema v najširšem smislu – jezikovnem, 

kulturnem, ozemeljskem in gospodarskem. 

5.  Slovenska ljudska stranka se zavzema, da Slovenija ostane gospodar na slovenskem ozemlju. V tej smeri se zavzema, 

da v uspešnih slovenskih gospodarskih družbah, ki so za Slovenijo strateškega pomena (energetika, telekomunikacije, 

bančništvo, zavarovalništvo, itd.), ohrani sedanje državno lastništvo.

6.  Slovenska ljudska stranka v bilateralnih odnosih s Hrvaško podpira dolgoročne rešitve in vztraja na zaščiti slovenskih 

interesov. Slovenska ljudska stranka vztraja na izhodišču o nesporno slovenskem ozemlju in morju, ki je bilo ob osamosvo-

jitvi 25. 6. 1991 pod slovensko suverenostjo, zato se v imenu Slovenije nihče nima pravice pogajati niti to ne more biti pred-

met mednarodne arbitraže ali razsojanja mednarodnega razsodišča.

7.  Za Slovensko ljudsko stranko je družina temelj naše družbe, mladi pa so porok naše prihodnosti.

8.  Slovenska ljudska stranka se intenzivno zavzema za spoštovanje pravne države, vladavino prava in demokracijo.

9.  Slovenska ljudska stranka se zavzema za odgovorno politiko znotraj slovenskega političnega prostora, v kateri 

bi se vzpostavili višji etični standardi, ter za odgovoren politični javni govor. 

Bojan Šrot

Predsednik Slovenske ljudske stranke

                                                                                                                                                                                                  Ljubljana, 31. avgust 2008

Ker se bodo člani SLS, ki kandidirajo na 

listi SLS in SMS, zavzemali za slovenske-

ga kmeta, si prizadevali ureditev meje s 

Hrvaško, se bodo borili proti razprodaji 

državnega premoženja ter si prizadevali 

za ustvarjanje takšnega gospodarskega 

okolja, v katerem si bo vsak lahko zaslu-

žil za človeka dostojno življenje, je nekaj 

odgovorov, ki smo jih dobili med člani 

IO in predsednikov zvez in društev, ki 

delujejo znotraj SLS, ko smo jih povpra-

šali, zakaj bodo volili listo SLS in SMS. 

NADA SKUK, članica IO in predsednica 

Ženske zveze pri SLS

Mnogi obljubljajo, mi lahko z dejanji 

dokažemo, da držimo besedo! Brez nas v 

Sloveniji ni prave demokracije. Brez nas ne 

bi bilo uspešnih občin. Brez nas bi bilo naj-

boljše slovensko premoženje že razproda-

no. Brez nas bi si Piranski zaliv že prisvojili 

sosedje. Z vztrajnostjo smo dosegli boljše 

pogoje za mlade starše, cenejše vrtce, za 

starše  smo zagotovili starostno pokojni-

no. Naša stranka ni muha enodnevnica. 

Spoštujemo svoje korenine, negujemo 

tradicionalne in krščanske vrednote.  Ver-

jamemo v  svobodo izbire in zahtevamo 

enake možnosti za vse.  Smo zmerni in v 

evropsko prihodnost  usmerjeni ljudje. 

Smo proti politiki nizkih udarcev in raznih 

afer. Smo za moderno državo dialoga.

Dr. FRANCI DEMŠAR, predsednik kluba 

znanstvenikov SLS

Zato ker se SLS  zavzema za nacionalni 

interes: za lastništvo bank, zavarovalnic, 

telekomunikacij in druge glavne infra-

strukture v slovenski lasti. 

Zato ker SLS hoče, da  Slovenci stojimo 

na lastnih nogah, da država izdatno 

podpre kvalitetno znanost, predvsem 

vlaganja v instrumentalno raziskovalno 

infrastrukturo in raziskovalno infrastruk-

turo povezano z ohranjanjem naravne in 

kulturne dediščine in nacionalno po-

membnih zbirk.

Zato ker SLS ni stranka, ki bi se okoristila 

od nepregledne prodaje podjetij in z 

afero Patria in drugimi orožarskim afera-

mi nima nič. 

BOGDAN BRADAČ, predsednik Zveze 

upokojencev pri SLS 

Slovensko ljudsko stranko bom volil, 

ker je to moja stranka, stranka, ki ji pri-

padam. Stranki pripadam, ker ustreza 

mojim pogledom in mojim svetovnim 

nazorom. Podpira tržne zakonitosti 

gospodarstva, ob tem pa je tudi dovolj 

socialno usmerjena, spodbuja ekološko 

zavest ter upošteva krščanske vrednote 

in stremi k ohranjanju slovenske narodne 

zavesti. 

Zaradi demokratične naravnanosti 

stranke se kljub pripadnosti v njej poču-

tim svobodnega, saj v njej ni nikakršnih 

nasprotij glede samostojnega in proste-

ga presojanja posameznih segmentov 

družbe ali posameznih dogodkov pri 

članih stranke, prav tako pa se upošteva-

jo mnenja in stališča članov.

Trenutno slovenska ljudska stranka zara-

di svoje šibkosti ne more v celoti izraziti 

svoje idejne moči. S svojim glasom ji 

bomo izrazili zaupanje in ji s tem ponov-

no dali veljavo, ki ji pripada.

Zaradi vsega navedenega volimo SLS. 

FRANC BOGOVIČ, predsednik Kluba 

županov pri SLS

Najpomembneje je ostati zvest prepriča-

nju, ko ga enkrat sprejmeš, in ciljem, ki si 

jih zadaš. Le tako jih lahko tudi dosežeš. 

Samostojna država z drugačno družbe-

no ureditvijo in uvedba parlamentarne 

demokracije je bila naš cilj ob ustanovitvi 

pred dvema desetletjema. Skrb za razvoj 

kmetijstva, poseljenost in urejenost po-

deželja, kakovosten utrip mest, ohranitev 

slovenskega gospodarstva, enakoprav-

nost in dobro življenje vseh Slovencev 

pa ostaja zaveza naše stranke v priho-

dnje. Zakaj voliti SLS? Ker sta naša cilj in 

pot vedno napredovanje v dobrem, ker 

našemu delu zaupa največ državljanov, 

saj vodimo največ slovenskih občin. Te 

se uspešno razvijajo, zakaj se ne bi tudi 

Slovenija? Izkoristimo priložnost. Bodimo 

poleg. Vplivajmo.

IGOR DRAKSLER, član IO SLS

Stranka, ki z  nakupi orožja nima nič,  ker 

s človeški dostojanstvom misli resno. SLS 

je dobra mavrična izbira, ki zagotavlja 

vnaprej pravo demokracijo.

Zakaj bomo volili SLS in SMS?
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IGOR HORVATIČ, predsednik Slovenske 

kmečke zveze pri SLS 

SLS kot prva demokratična stranka je v 

vseh svojih programih veliko pozornost 

namenjala slovenskemu kmetu, podeže-

lju, pa ne samo v gospodarskem smislu, 

ampak je slovenskega kmeta predsta-

vljala tudi kot narodnostno, kulturno in 

družbeno pomembnega. Njeno zavze-

manje ni samo deklarativno, ampak je s 

konkretnimi zadevami vplivala na razvoj 

kmetijstva in vsega v povezavi z njim: pri 

vključevanju v evropsko skupnost, pri 

povečanju konkurenčnosti, pri organizi-

ranju in stanovski pripadnosti itd. Glede 

na trenutne razmere v kmetijstvu, na 

podeželju in 

v slovenski družbi v celoti sem prepričan, 

da bo SLS znala poiskati pravi odgovor in 

rešitve na vse izzive, ki jih prinaša global-

ni svet na področju kmetijstva, okolja, 

zdrave hrane in prehranske varnosti.  

MARJAN PODOBNIK, predsednik 

Narodne zveze pri SLS 

Ker je s svojim delovanjem v preteklosti 

dokazala, da si iskreno prizadeva in bo 

tudi v prihodnje vztrajala, da se o oze-

mlju in morju, ki je bilo ob osamosvojitvi 

pod slovensko suverenostjo, nihče v ime-

nu Slovenije nima pravice pogajati, niti 

to ne more biti predmet mednarodne 

arbitraže ali razsojanja mednarodnega 

sodišča. Ob osamosvojitvi je Slovenija 

nesporno imela neomejen dostop na 

odprto morje in je med drugim nadzo-

rovala celoten Piranski zaliv, zaselke na 

levem bregu Dragonje in ozemlje na 

levem bregu Mure pri Hotizi. 

MAG. RADOVAN ŽERJAV, član IO SLS

SLS bom volil zaradi vrednot, ki jih ta 

stranka pooseblja in postavlja v ospredje. 

Zaradi njenih vrednot, kot so človek, dru-

žina, tradicija, poštenost in pravičnost, 

sem ponosen član SLS in v njej vztrajam 

že od leta 1996. 

PETER VRISK, član IO SLS

SLS je stranka, katere delo temelji na 

dolgoročnih vrednotah in se ne podreja 

trenutnim modnim muham. SLS je stran-

ka prihodnosti, ki povezuje podeželje 

in mesto tradicijo in prihodnost.  SLS je 

stranka, ki bo v prihodnjih letih imela po-

membno vlogo pri razvoju Slovenije na 

vseh področjih družbenega dogajanja. 

GABRIJELA BISERKA ŠERTEL, predsednica 

Kluba kulturnikov pri SLS

SLS bom volila zaradi:

Alternative bipolarno ohromljeni vladni 

politiki,

Korektnega, zrelega in odgovornega 

vodenja države,

Celovitega pregleda državnih organov, ki 

ne funkcionirajo,

Izobraževanja, sociale, zdravstva, trdne-

ga gospodarstva in razvoja,

Jezika, kulture, družine, tradicije, morale, 

etike, medkulturnega dialoga,

Evropskega načina obnašanja, spoštova-

nja dogovorov ter civiliziranosti.

MILAN TURK, član IO SLS

SLS volimo, ker je stranka vrednot, ki so 

skupne najširšemu krogu ljudi evropske 

kulturne sredine. Širok krog volivcev 

pa je trden porok razvoja blaginje in 

demokracije, torej vseh vidikov družbe-

nega razvoja. Od kar imamo v Sloveniji 

demokracijo, je ta velikokrat na preizku-

šnji. Skušnjava, da je potrebno zmagati 

zaradi lastne koristi, je velikokrat moč-

nejša, kot želja, delati za skupno dobro. 

SLS deluje za skupno dobro, zato jo je 

vredno voliti!

Kako glasovati?

LISTA SLS SMS SE NAHAJA 

POD ŠTEVILKO

1. volilna enota obsega območja:
Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofj a Loka, Tržič

(sedež: Kranj)
1

2. volilna enota obsega območja:
Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana, Tolmin

(sedež: Postojna)
5

3. volilna enota obsega območja:
Cerknica, Ljubljana Center, Ljubljana Vič-Rudnik, Ljubljana Šiška, Logatec, Vrhnika

(sedež: Ljubljana Center)
13

4. volilna enota obsega območja:
Domžale, Grosuplje, Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste-Polje, Ribnica

(sedež: Ljubljana Bežigrad)
4

5. volilna enota obsega območja:
Celje, Dravograd, Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje, Žalec, 

Šentjur pri Celju (sedež: Celje)
4

6. volilna enota obsega območja:
Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob 

Savi, Črnomelj (sedež: Novo mesto)
12

7. volilna enota obsega območja:
Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah

(sedež: Maribor)
12

8. volilna enota obsega območja:
Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Pesnica, Ptuj

(sedež: Ptuj)
11

G L A S O V N I C A
ZA VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR

21. septembra 2008

Št. volilne enote: ______     Št. volilnega okraja: ______

NAVODILO: Glasuje se samo za enega/eno (1) kandidata/kandidatko tako, da se obkroži zaporedna številka 

ob imenu liste, ki je pred imenom in priimkom kandidata/kandidatke.

9.  …  …  …

10.  …  …  …

x.y.
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN 

SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE 
 IME IN PRIIMEK

12.  …  …  …

13  …  …  …
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Pred začetkom volilne kampanje je zaživela nova in sodobna volilna spletna stran skupne liste Slovenske ljudske 

stranke in Stranke mladih Slovenije. Na njej je vsak dan objavljenih veliko novic, napovedi dogodkov, stališč, govorov 

ter video vsebin s področja delovanja obeh strank v času volilne kampanje za državnozborske volitve 2008. 

Aktivno in ažurno upravljanje spletne strani pa vsak da znova povečuje število uporabnikov, kar ponazarja spodnja tabela:

Število različnih oblikovalcev 6.894

Število ogledov strani 60.925

Povprečno število ogledanih strani 5,42 strani

Povprečen čas 3,48 min

Neposreden dostop do spletne strani 40,83 %

Posredno preko iskalnikov 20,88 %

 

Na novinarski konferenci 26. avgusta 

je predsednik SLS Bojan Šrot komen-

tiral sejo Izvršilnega odbora SLS, ki 

je bila dan prej, aktualno politično 

dogajanje, spregovoril pa je tudi o 

volilni kampanji in o prihajajočem 

taboru Slovenske ljudske stranke v 

Celju. Bojan Šrot je med drugim dejal, 

da so vodilni ljudje v stranki, kot tudi 

članice in člani, ogorčeni zaradi napa-

dov na stranko, ki jih je SLS doživljala 

v preteklem letu.

Bojan Šrot je med drugim dejal, da so 

vodilni ljudje v stranki, kot tudi članice 

in člani, ogorčeni zaradi napadov na 

stranko, ki jih je SLS doživljala v prete-

klem letu. Prav tako je komentiral izjavo 

Janeza Janše o ljudskosti predsednika 

SLS in dejal, da si predsednik Vlade pač 

ne more izbirati predsednikov v drugih 

političnih strankah. Sprašuje tudi, kakšne 

osebne lastnosti bi moral imeti predse-

dnik stranke, da bi bil dovolj ljudski po 

njegovih merilih, še posebej v primeru, 

ko je nekdo na lokalnih volitvah izvoljen 

za župana z več kot 78 odstotki in ki ga 

podpre tudi konkurenčna stranka, kot je 

to na primer storila SDS. 

Na volitvah predsednik SLS pričakuje 

okoli osem odstotkov, kampanja pa bo 

pozitivna in bo temeljila na neposrednih 

stikih z volivkami in volivci. SLS je po 

njegovem mnenju izvorna desnosredin-

ska stranka, ki nikoli ni spreminjala svojih 

stališč in je vedno ostajala zasidrana na 

desnem političnem polu, bila pa je po-

membna začetnica razvoja demokracije. 

Glede izjave predsednika Državnega 

zbora Franceta Cukjatija, da smo »Slo-

venci rojeni za obrtnike, za družinska 

podjetja« in da »to najbolj cveti in je za 

državo najmanj tvegano«, pa Bojan Šrot 

odgovarja, da imamo v Sloveniji dovolj 

uspešnih ljudi, ki znajo odgovorno in 

uspešno voditi tudi velika podjetja tako 

doma kot v tujini. »Če kdo pristaja na 

tezo, da je država slab gospodar, je to 

grozljivo!« 

Prav tako je spregovoril o uspehih koali-

cije, ki po njegovem mnenju niso uspehi 

zgolj ene politične stranke, temveč so 

rezultat skupnih dogovorov. Izpostavil je 

delo vseh treh ministrov iz vrst SLS, ki so 

pripomogli, da je danes Slovenija visoko 

razvita država. Neuspeh pokrajin oce-

njuje kot neuspeh slovenske politike, pri 

čemer je opozoril, da je bila napaka že to, 

da »smo se najprej pogovarjali o številu 

pokrajin in ne o vsebini le-teh.« 

SLS ni vilo v nobeni aferi 

Glede ocene stanja v koaliciji pa je trdno 

prepričan, da je SLS v vseh koalicijah 

gradila mostove in uspešno odločala o 

pomembnih zadevah za Slovenijo. 

Predsednik SLS bo o morebitnih koali-

cijah razmišljal po volitvah, saj je sedaj 

v ospredju volilna tekma, veliko je od-

visno od volilnega rezultata in ostalih 

dejavnikov, predvsem je poudaril, da je 

to zadeva, o kateri se bo vodstvo stranke 

odločalo po volitvah. 

Na vprašanje glede prodaje Mercatorja je 

dejal, da je bila ta prodaja »narejena brez 

naše vednosti in prisotnosti«, poudaril 

pa je tudi, da so bile delnice prodane po 

višji ceni, kot pa je bila borzna. Prepričan 

je, da SLS nikoli ni bila povezana z nobe-

nimi aferami, ni sodelovala pri nakupu 

orožja, preprečila je marsikatero »divje« 

lastninjenje, uprla se je prodaji Teleko-

ma, dosegla je soglasje pri Zavarovalnici 

Triglav ipd. 

Predsednik SLS je povabil na letošnji že 

tradicionalni Tabor SLS, ki bo 14. septem-

bra v Celju in ki bo namenjen srečanju s 

prijatelji iz vse Slovenije. 

V Celju so  4. septembra 2008 v pro-

storih neposredno v bližini upravne 

enote odprli volilno pisarno SLS in 

SMS. Slovesne otvoritve so se poleg 

predsednika SLS Bojana Šrota udele-

žili tudi kandidati 5. volilne enote, ki 

so številnim novinarjem predstavili 

glavna stališča, za katere se bodo za-

vzemali v primeru, če bodo izvoljeni 

v državni zbor.

Pisarna bo odprta vse do volitev, vsak 

dan med 10. in 13. uro, v njej pa se 

bodo izmenjevali člani SLS in SMS, ki 

bodo odgovarjali na vprašanja drža-

vljanov ter prisluhnili njihovim teža-

vam in predlogom. Namen pisarne 

je približati kandidatke in kandidate 

liste SLS in SMS ljudem. 

Predsednik SLS je uvodoma spomnil na 

dolgoletno tradicijo Slovenske ljudske 

stranke, ki jo lahko imenujemo tudi la-

stovka slovenske demokracije. Ponovno  

je izpostavil, da SLS ni bilo nikoli v no-

beni aferi ter da si SLS ves čas zavzema 

za ustvarjanje takega gospodarskega 

okolja, v katerem bo vsak posameznik 

zaslužil za človeka dostojno življenje. 

Ključno se mu zdi, da država ohrani 

svoje deleže v tistih podjetjih, ki so stra-

teškega pomena za Slovenijo, to so za v 

bančništvu, zavarovalništvu, energetiki, 

telekomunikacijah in prometni infra-

strukturi. SLS si bo tudi še naprej zavze-

mala za ureditev meje s Hrvaško in bo 

vztrajala, da se vzpostavi stanje na meji, 

kot je bilo junija 1991. Dodal je še, da so 

skupaj s SMS oblikovali odlično kandi-

datno listo za letošnje državnozborske 

volitve in da kar 97 odstotkov kandida-

tov kandidira tam, kjer so doma.

Zbrane je nagovoril še predsednik MO SLS 

Marko Zidanšek, ki je vse povabil na 17. 

tabor SLS, ki bo v nedeljo, 14. septembra.

Volilna spletna stran SLS in SMS

www.slssms.si

SLS v prvih dneh kampanje o aktualnih temah

Slovesno odprtje volilne pisarne v Celju
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Občinski odbori SLS iz Bele krajine so 

v soboto, 6. septembra, organizirali 

»mini tabor SLS 6. volilne enote«. 

Srečanje se je začelo že popoldne, 

končalo pa v poznih nočnih urah. 

Belokranjčani so se izkazali za izvrstne 

gostitelje, kar je v svojem nagovoru 

izpostavil tudi predsednik SLS Bojan 

Šrot. »SLS je doma v Beli krajini po 

zaslugi ljudi, ki jo predstavljajo, med 

drugim tudi župan občine Črnomelj in 

kandidat v 6. volilni enoti Andrej Fa-

bjan,« je dodal Šrot. Belokranjčani pa 

so predvolilno prireditev s številnimi 

ansambli in pestrim dogajanjem obo-

gatili tudi s humanitarnim delom. Zbira-

li so namreč prostovoljne prispevke za 

pomoč socialno ogroženim družinam iz 

belokranjskih občin.

Prvi petek v septembru sta SLS Vojnik 

in Nova generacija Vojnik organizira-

la tradicionalni žur, tokrat s skupino 

Rok’n’band. Žura na rokometnem 

igrišču v centru Vojnika so se udele-

žili vidni član SLS Vojnik, med njimi 

predsednik SLS Vojnik Marjan Kovač, 

podpredsednik SLS Vojnik Peter 

Oprčkal, član Izvršilnega odbora SLS 

Peter Vrisk, župan občine Vojnik Beno 

Podergajs in občinski svetniki. Prav 

tako so v Vojnik prišli nekateri kan-

didati in kandidatke 5. volilne enote, 

med njimi Mateja Maja Ažman in 

Marko Diaci. 

Še posebej pa so se vsi zbrani razveselili 

prvaka SLS, župana Mestne občine Celje 

in kandidata na letošnjih državnozbor-

skih volitvah Bojana Šrota. 

Po uvodnem pozdravu voditeljice Alje 

Tihle sta večstoglavo množico nagovori-

la Beno Podergajs in Bojan Šrot. 

Vojniški župan se je spomnil prelomne-

ga leta, ko je vodenje Celja prevzel Bojan 

Šrot. »Takrat smo začeli sodelovati tako, 

kot se za dve občini spodobi. Ni bilo več 

težav s komunalnimi podjetji, razgovori 

so postali bolj razumevajoči, in čeprav 

je občina Vojnik v primerjavi s Celjem ne-

primerno manjša, smo postali enakovre-

dni sogovorniki. Noben problem ni bil 

več nerešljiv,« je poudaril Podergajs in 

nadaljeval, da je tako še danes. »Tako 

poznam Bojana Šrota, njegovo odprtost 

in pripravljenost za reševanje proble-

mov! Dolgoletno vodenje občine mu 

je prineslo veliko znanja, in če ga bo 

uporabil tudi kot poslanec, lahko veliko 

pričakujemo!« 

Na mladih svet stoji 

Bojan Šrot pa je izpostavil pomen poli-

tične participacije, še posebej glasova-

nje na volitvah. Spregovoril je o kako-

vostnem sodelovanju z občino Vojnik, 

s stranko in podmladkom ter z vsemi 

ljudmi, ki si želijo, da bi se Celje z okoli-

co dobro razvijalo tudi v prihodnje. To 

je tudi razlog, da se na letošnje volitve 

odpravijo vsi in odločajo o tem, ka-

kšna bo usoda Slovenije v prihodnosti. 

»Vsak glas je pomemben, zato pojdite 

na volitve in opravite svojo državljan-

sko dolžnost!« je še dodal. Prav tako pa 

je izrazil navdušenje nad mladimi, ki so 

v Vojniku zelo dejavni in so prihodnost 

vsakega kraja, vse Slovenije in nenaza-

dnje vsega sveta. »Na mladih svet stoji 

in jaz v to verjamem!« je zaključil in 

zaželel vsem nepozaben večer.

Po nagovoru sta oba župana skupaj 

z množico zbranih nazdravila z napi-

tnico in zaželela: »Gremo v akcijo, s 

srcem za Slovenijo!«

MINI TABOR V BELI 

KRAJINI USPEL
V Vojniku žurali do jutranjih ur Domžalski predvolilni golaž

Lastna spletna stran kandidata Iztoka Vrhovca

Predstavniki devetih strank so konec 

avgusta v Domžalah kuhali golaž. Izzval 

jih je Žorž, upokojeni kuhar Hitove izme-

ne, cilj pa je bil skuhati kar najbolj okusen  

predvolilni golaž. V imenu SLS je najbolj-

še razmerje med sestavinami iskal glavni 

tajnik SLS Rok Ravnikar in Katarina 

Karlovšek. 

Kuhanja volilnega golaža, ki ga je organi-

ziral Radio Hit, so se udeležili predstavniki 

vseh devetih parlamentarnih strank. Eki-

pe SDS, SD, DeSUS, SNS, Lipe, NSi in SLS 

so za obiskovalce skuhali klasični golaž, 

medtem ko sta se ekipi LDS in Zares od-

ločili za kuho brezmesne različice golaža 

boranije.

Glavno vprašanje, ki so ga organizatorji ob 

kuhanju golaža zastavili vsem udeležen-

cem, je bilo, ali menijo, da Slovenci živijo 

bolje kot pred štirimi leti. Rok Ravnikar se 

strinja s trditvijo, da Slovenci živimo bolje, 

je pa res, da obstaja določen del ljudi, ki so 

v težki situaciji. To so tisti s sramotno nizki-

mi dohodki. ''Zanje mora država poskrbe-

ti," pravi Ravnikar. Ta za zvišanje pokojnin 

vidi "rezervo" v cenejši državi. "Vpeljati 

bi bilo treba sistem odgovornosti v javni 

upravi, da en uradnik odločitev sprejme, jo 

sprejme hitro in s svojim strokovnih zna-

njem za to odgovarja," pravi Ravnikar, ki 

meni, da bi s tem prihranili dovolj denarja 

iz proračuna za povišanje pokojnin.

Člani liste SLS in SMS gredo nedvou-

mno v korak s časom. To med drugim 

dokazuje tudi kandidat za poslanca 

Iztok Vrhovec, ki je odprl svojo lastno 

volilno spletno stran www.iztok-vrho-
vec.si. Na njej bodo potencialni volilci 

in vsi drugi obiskovalci našli vse, kar 

jih zanima v zvezi z dogajanjem med 

volilno kampanjo. 

Na njej boste tako našli tudi vabilo na 

»Največjo zabavo«, ki bo 13. septembra 

v Boštanju pri Grosupljem. Da bo zabava 

velika, bodo poskrbeli ansambel 

Zasavci, Sašo Hribar in Radio Gaga, 

dobra pijača in jedača ... 

Iztok Vrhovec je kandidat za poslanca 

občin Grosuplje, Dobrepolje in Ivanč-

na Gorica. Vrhovec, ki bo novembra 

praznoval 32. rojstni dan, je po poklicu 

ekonomist in je zaposlen kot vodja 

poslovalnice ene od slovenskih bank 

v Ljubljani. Zelo je aktiven v domačem 

kraju, kjer ga lahko srečamo v župnij-

skem Karitasu, pri delu z mladimi, pri 

gasilcih ipd. Je tudi aktiven član v pod-

mladku Občinskega odbora Slovenske 

ljudske stranke Nova generacija.
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Poletni tabor
Katarina in Rok v 

Domžalah in okolici 

zelo aktivna

Katarina Karlovšek in Rok Ravnikar 

sta kandidata za poslanca v državnem 

zboru na območju občin Moravče, 

Lukovica, Domžale, Mengeš in Trzin. Sta 

mlada, izobražena, izkušena in neobre-

menjena predstavnika politikov nove 

generacije.

Ker si njuna volilna okraja delita občino 

Domžale, sta se odločila, da se v volilni 

kampanji predstavljata skupaj. 

Njune številne predvolilne aktivnosti 

se pridno beležijo tudi na spletni strani 

http://katarinakarlovsek.si in http://

rokravnikar.si, poleg tega pa Rok vsa-

kodnevno piše zelo zanimiv internetni 

blog, ki si ga lahko ogledate na http://

rokravnikar.si.

Katarina in Rok sta sicer tudi občinska 

svetnika v občini Domžale, skupaj tvori-

ta najmlajšo in hkrati najbolj aktivno in 

delovno svetniško skupino. Svojim vo-

livkam in volivcem se predstavljata pod 

skupnim sloganom: »Stavite na nove 

obraze, računajte na zdravo pamet.«

NG SLS  letos praznuje 8. obletnico 

delovanja. Na Dolenjskem in Beli krajini 

pa je prisotna že dobri dve leti in je v 

polnem zagonu. Veseli smo, da nam je 

bila zaupana organizacija poletnega 

tabora. Tako smo se drugi teden v avgu-

stu srečali na tradicionalnem poletnem 

taboru, ki je letos potekal v naših krajih 

na Dolenjskem in v Beli krajni. Okrog 

30 mladih iz vse Slovenije se je družilo 

od četrtka, 14. avgusta, pa vse do nede-

lje, 17. avgusta.

Tabor se je pričel z obeležitvijo 20 let 

Slovenske kmečke zveze na Dolenj-

skem in v Beli krajini. Ob tej priložnosti 

je bila na voljo tudi razstava o prelo-

mnih časih iz konca 80. let, ko je SKZ 

odigrala ključno vlogo. Na okrogli mizi 

so aktivno sodelovali takratni glavni 

akterji, kot tudi sedanji politiki mlajše

generacije (Ivan Bukovec, Slavko 

Košak, Roman Žveglič, Igor Hrovatič, 

Matjaž Košak, Vanja Gruden, Matjaž 

Glavan, Rok Ravnikar, Aleš Primc). 

Spomnili smo se nastajanja prvih 

podružnic Slovenske kmečke zveze v 

naših krajih. Te so začele nastajati pred 

20 leti in so bile zametki bodočega 

strankarskega in bolj demokratičnega 

življenja v jugovzhodni Sloveniji. »Slo-

venski kmet je bil prvi, ki se je odločno 

uprl totalitarnem sistemu in zahteval 

spremembe,« je poudaril takratni pred-

sednik novomeške podružnice Slavko 

Košak.

Tabor Nove generacije se je odvijal na 

Centru biotehnike in turizma - GRM v 

Sevnem pod Trško goro. To je na istem 

kraju, kjer je bila pred natanko 20 leti 

ustanovljena novomeška podružnica.

 

Nova generacija podmladka SLS - Dolenjska in 

Bela krajina 2008

Ah, biti kandidat pa je res naporno. Joj, ta mlad pa nima zelene majice. 

Daj, Janez, pokliči še koga, imava en sedež še prost. Kje plačava karto za avtobus? 

Fantje, s kosilom danes ne bo nič. Povem vam, da imamo v 7. volilni enoti močno ekipo. 
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OVEN (21.  marec – 20. april)

Veliko stvari vam sloni na grbi. V pred-

volilni bitki si vzemite čas tudi zase in za 

izboljšanje počutja. Obrestovalo se vam 

bo, tudi pri odstotkih. 

BIK (21. april – 21. maj)

Pri nastopih ste malenkostno zmedeni 

in primanjkuje vam samozavesti. Vse bo 

boljše, ko boste pomislili, da ste del daleč 

najboljše liste, ki nastopa na letošnjih 

državnozborskih volitvah.

DVOJČKA (22. maj – 21. junij)

Pri predvolilnih aktivnostih ostanite 

izredno previdni in na preži, sicer bodo 

vaši protikandidati kaj hitro izrabili dane 

priložnosti. Vzemite zalet in dokončajte 

začeto delo. Oglejte si kakšno televizijsko 

soočenje, koristilo vam bo! 

RAK (22. junij – 22. julij)

Ne dovolite, da bi nenehno sloneli na 

telefonu. Pojdite med ljudi, prav zanimi-

vo bo, ko boste ugotovili, kako spretni 

ste. Prav LJUDSKI! Ta teden vas čaka 

zanimiv pogovor, bodite potrpežljivi in 

presenečenje ne bo izostalo.

LEV (23. julij – 23. avgust)

Še vedno se niste pripravljeni spopasti s 

prav vsako prepreko. Zarjovite in za-

grizite v delo kot pravi lev, volivci, tudi 

tisti najbolj zaspani, vas bodo zagotovo 

slišali in spoštovali.

DEVICA (24. avgust – 22. september)

Še vedno ste na pravi poti, posebno 

glede nagovarjanja volivcev. V oporo naj 

vam bo skupni volilni program SLS-SMS, 

ki zagotovo vsebuje vse odgovore na še 

tako zapletena vsebinska vprašanja.

TEHNICA (23. september – 23. oktober)

Radi bi se dobro odpočili, vendar vam 

predvolilna kampanja tega ne dovoli. 

Do nedelje, 21. septembra, je še nekaj 

časa. Očitno je, da morate še malo po-

čakati, zato se zberite za preostale težke 

naloge. Sledite motivacijsko polnemu 

volilnemu geslu: GREMO V AKCIJO!

ŠKORPIJON (24. oktober – 22. november)  

Ne morete biti nejevoljni, saj bo pred-

volilni čas popolnoma po vašem okusu. 

Vsepovsod boste v središču pozornosti, 

saj vsi vedo, da ste kot član SLS garant 

za nadaljnji razvoj Slovenije.

STRELEC (23. november – 21. december)

Še vedno se ne morete odločiti in zade-

ve premakniti na višjo točko. Razlog je 

najverjetneje vaša utrujenost. Ob trenut-

kih nemoči se spomnite na zelo aktivne 

in strokovne občinske volilne štabe in 

na centralo v Ljubljani, kjer vam vedno z 

veseljem priskočijo na pomoč.

KOZOROG (22. december – 20. januar)

V času predvolilnih aktivnosti boste težje 

zadihali, saj se vam bodo nakopičile ob-

veznosti, z njimi vred pa nejasnosti, ki vas 

zagotovo ne bodo razveseljevale. Mučilo 

vas bo pomanjkanje informacij, zato je 

bila ravno za vas ustanovljena spletna 

stran www.slssms.si. Ta vam bo v pomoč 

pri pridobivanju podatkov in dnevnih 

informacij glede predvolilnih aktivnostih. 

VODNAR (21. januar – 18. februar)

Izjemno komunikativni in prepričljivi 

boste, ko bo šlo za nagovarjanje volivcev. 

Morda boste popolnoma na novo odkri-

li, da ste velik diplomat, kar je za SLS, v 

kateri vlada velika notranja demokratič-

nost, seveda značilno.

RIBI (19. februar – 20. marec)  

Dosti boste imeli “bluzenja”, hoteli boste 

konkretne odločitve in konkretne re-

zultate, in ko se boste enkrat lotili dela, 

zlepa ne boste znali odnehati. Ravno 

vi boste tisti, ki boste poskrbeli, da bo 

»dober glas o SLS segel v deveto vas.«

Volilni horoskop 2008

Križanko rešite tako, da v vsako vrstico vnesete pravilen pojem. 

Rešitev križanke preberete v zelenem stolpcu. 

1. POMEMBNA PLEMIŠKA RODBINA NA CELJSKEM

2. PRIIMEK PREDSEDNIKA SLS IN ŽUPANA MESTA CELJE

3. PRIIMEK MINISTRA SLS, ODGOVORNEGA ZA PROMET

4. POMEMBEN ČLAN RODBINE, KATERE IME IZVESTE V REŠITVI PRVE VRSTICE

5. PRIIMEK MINISTRA SLS, ODGOVORNEGA ZA OKOLJE IN PROSTOR IN PODPREDSEDNIKA STRANKE SLS

6. IME MINISTRA SLS, ODGOVORNEGA ZA REGIONALNO SAMOUPRAVO IN RAZVOJ

7. ROJSTNI “PROSTOR” SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE

8. IME STOLPA NA CELJSKEM GRADU

9. RIMSKO IME ZA CELJE (LATINSKO)

10. IME ZGRADBE, V KATERI SE DANES NAHAJA OBČINSKA ZGRADBA MESTA CELJE

11. PRIIMEK PODPREDSEDNICE SLS IN ŽUPANJE SLOVENSKE BISTRICE

12. IME KRAJA, KJER JE POTEKAL TABOR SLS PRETEKLO LETO

Veliko uspeha pri reševanju!

Nagradna križanka
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Velja do 21. septembra 2008.

1. nagrada:  100 EUR

2. nagrada:  50 EUR

3.– 8. nagrada: po 20 EUR

GESLO NAGRADNE KRIŽANKE:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VAŠE IME IN PRIIMEK:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NASLOV:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rešitve nagradne križanke pošljite na naslov SLS, Beethovnova 4, 1000 Ljubljana. Žrebanje nagrad bo 25. septembra 2008. Nagrajenci bodo pisno obveščeni o nagradah.



www.slssms.si

V SLS poznamo poti do uspeha! 

Brez SLS ne bi bilo uspešnih občin!

Smo za enakomeren razvoj Slovenije!

Vsak si zasluži človeka dostojno življenje! 

SLS je glasnik slovenskega človeka! 

Smo za obdelano in poseljeno podeželje!

Smo za ohranitev neomejenega dostopa 

Slovenije na odprto morje!

Smo za pravično mejo s Hrvaško!

Za ohranitev sedanjega državnega lastništva v

 uspešnih gospodarskih družbah, ki so za Slove-

nijo strateškega pomena!

Spoštujemo svoje korenine!

Negujemo tradicionalne in krščanske vrednote!  

Za družino, za mlade - za življenje! 

V SLS je prihodnost!

Za prihodnost, ki bo temeljila na tradiciji 

in energiji mladosti.

Znamo, hočemo in imamo odlično ekipo!

Gremo v akcijo, gremo na volitve!


