
 
 

 

Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni člani in prijatelji Slovenske ljudske stranke, 
 
v veselje mi je, da vas lahko pozdravim in vam predstavim prenovljen SLS novičnik, ki ga boste ponovno 
vsak četrtek prejeli v svoj elektronski poštni predal. V njem vas bomo seznanili z najnovejšimi dogodki in 
vsebinami delovanja stranke. 

 
Novo vodstvo SLS je v preteklem mesecu obiskalo vseh osem volilnih enot in na terenu pobližje spoznalo trenutno situacijo v posameznih 
občinskih, mestnih in regionalnih odborih SLS ter njihovo delovanje. Na srečanjih smo analizirali tudi stanje za nazaj, se posipali s pepelom in 
ugotavljali, kje smo v preteklosti delali napake. Prav na vseh srečanjih nas je navdušila pozitivna energija, ki ste jo izžarevali. To nam daje zagon, 
da bomo nadaljevali z novim načinom dela, potrjenim na kongresu. Moja vizija je odprta, široka desnosredinska SLS, ki je predvsem osredotočena 
na prihodnost, na odgovore, kako bomo državljanom omogočili delo in ustvarjali nova delovna mesta, da bodo ljudje imeli dostojanstvo, ki ga 
delo daje. 
 
Ob prihajajočem materinskem dnevu – dnevu, ko se zahvalimo mami za vso ljubezen, potrpljenje, nasvete, prijazne besede in tople objeme – 
želim vsem mamam, da bi vam ta ponos in ljubezen izkazovali prav vsak dan v letu. 



 
Vsem prejemnikom novic želim prijetno branje, 
 
mag. Marko Zidanšek 
predsednik Slovenske ljudske stranke 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek v Beogradu: 25 let delovanja SPO je na Srbiji pustilo velik 
pečat 
Ljubljana, 11. marec 2015 – V ponedeljek, 9. marca 2015, se je predsednik SLS mag. Marko Zidanšek v okviru 

dvodnevnega delovnega obiska v Srbiji udeležil proslave 25. obletnice ustanovitve stranke Srpski pokret obnove (SPO), ki 

je potekala na sedežu SPO v Beogradu. Preberi več … 
 

 

Pojasnilo SLS, pravne naslednice Slovenskih krščanskih demokratov: SKD so bili ustanovljeni pred 26 leti 
Ljubljana, 12. marec 2015 – V medijih so se v zadnjih dneh, ob simpoziju, ki ga je NSi organizirala v torek, 10. marca 2015, pojavile nekatere 
nejasnosti v zvezi z nasledstvom Slovenskih krščanskih demokratov (SKD) ter netočnosti v zvezi z ustanovitvijo Nove Slovenije – krščanskih 
demokratov (NSi) in obletnico ustanovitve Slovenskega krščanskega socialnega gibanja (SKSG). Preberi več … 

 

http://bit.ly/1FFl8Ba
http://bit.ly/1BTg7Sw


 

Zidanšek se je v Vipavi sestal še z odbori iz 2. volilne enote 
Ljubljana, 13. marec 2015 – Zadnje v nizu srečanj predsednika SLS mag. Marka Zidanška s predsedniki 
in funkcionarji odborov stranke po volilnih enotah je v sredo, 11. marca 2015, potekalo v Vipavi. Tokrat 
se je sestal z odbori SLS iz 2. volilne enote. Preberi več … 

 

 

Mestni svetniki v Murski Soboti soglasno potrdili predlog podžupanje Jasmine Opec za pomoč za 
novorojence 

Njen naslednji korak bo spodbujanje udejstvovanja mladih na lokalni ravni 

Ljubljana, 19. marec 2015 – Na četrti redni seji Mestnega sveta MO Murska Sobota, v torek, 17. marca 2015, so mestni 
svetniki soglasno potrdili predlog podpredsednice SLS in podžupanje MO Murska Sobota Jasmine Opec za enkratno 
denarno pomoč v višini 500 evrov za novorojence. Preberi več … 

 

 

http://bit.ly/1DCDPpH
http://bit.ly/1MRlTXT


 

 

 

 

 

Prednostni cilj je ohranitev prebivalstva na podeželju oz. ustavitev izseljevanja s 
podeželja v 
mesta 
Strasbourg, 12. marec 2015 – V Strasbourgu je danes potekala prva seja Medskupine Evropskega 
parlamenta za 
podeželska, gorska in odmaknjena območja (Intergroup on rural, mountainous and remote areas), 
katere 
podpredsednik je evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Preberi več … 

 
 

http://bit.ly/18LyxKJ
http://bit.ly/1EvC8p1


 

  

  
Če ne želite več prejemati SLS novičnika, nam to sporočite v e-sporočilu s klikom na naslednjo povezavo: Odjava 

 

mailto:novicnik@sls.si?subject=Odjava%20
http://www.sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS
https://twitter.com/strankasls
https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA

