
 
 

 

Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni člani in prijatelji Slovenske ljudske stranke, 
 
Pred vami je druga številka prenovljenega SLS Novičnika, ki ga vodstvo stranke pripravlja za vas. 
 
Vsem prejemnikom želimo prijetno branje,  
 
mag. Marko Zidanšek 

 
 

 
 



Ob robu današnje 2. redne seje Izvršilnega odbora SLS sem podal izjavo za medije v zvezi z dogajanjem na slovenski desnici, kjer sem dejal, da obžalujem izjavo 
Ivana Omana, ki je dejal, da bi morali krščanski demokrati v SLS prestopiti v NSi. Slovenska ljudska stranka je stranka krščanskih vrednot, na katerih temeljijo 
mnoge stranke, ne le NSi. Zagotavljam vam, da se po 80. letu, če bom dosegel "to častitljivo starost", javno ne bom ukvarjal s politiko.  
 
Sicer pa sem zadovoljen, da kot stranka v zadnjem času rastemo. SLS si sicer želi dobrega sodelovanja, tudi morebitnega projektnega povezovanja. Se pa SLS ne 
bo združevala z nobeno stranko, tudi ne z NSi. 
 

Nasploh pa v slovenski politiki pogrešam več dialoga. Preveč se ukvarjamo sami s sabo oz. s pretirano ideološkimi temami, in to v stanju, ko bi se morali 

pogovarjati o tem, kako bo Slovenija gospodarsko uspešna država. 

 

Predsednik SLS 

mag. Marko Zidanšek 
 

 

Olga Franca v DZ RS predstavila 13 ukrepov za celostno obravnavo oseb s posebnimi potrebami: 

Napredek družbe se meri po napredku odnosa do najšibkejših 

Ljubljana, 20. marec 2015 – Koprska mestna svetnica SLS Olga Franca je včeraj na skupni seji odborov Državnega zbora RS za 

zdravstvo ter družino, socialne zadeve in invalide v imenu staršev invalidnih otrok iz Slovenske Istre in kot prvopodpisnica 

peticije Za zavod Debeli rtič Preberi več … 
 

 

http://bit.ly/190tXIL


 

Podpredsednica SLS Jasmina Opec in predsednica SŽZ pri SLS Vesna Starman ob 

materinskem dnevu opozarjata na negativen vpliv gospodarstva na slovensko rodnost 

Ljubljana, 23. marec 2015 – Ob prihajajočem materinskem dnevu podpredsednica SLS Jasmina Opec in 

predsednica Slovenske ženske zveze pri SLS Vesna Starman v imenu SLS voščita vsem materam lepo 

praznovanje, obenem pa opozarjata na širšo problematiko negativnega vpliva slabega stanja v slovenskem 

gospodarstvu na zmožnost preživljanja družin. Preberi več … 
  

 

 

Delegacija Nove generacije na kongresu v Budimpešti 

Ljubljana, 26. marec 2015 – Delegacija Nove generacije se je na povabilo prijateljev iz Fidelitas, podmladka Fidesz, udeležila 

njihovega kongresa v Budimpešti. Prisotne delegate je v imenu Nove generacije pozdravil Tibor Voroš in z govorom v 

madžarščini požel večkratni glasni aplavz. Preberi več … 

 

 

http://bit.ly/1EY2bIf
https://www.facebook.com/fidelitas.hu
https://www.facebook.com/FideszHU
https://www.facebook.com/tibor.voros.12
http://bit.ly/1bxEnkG


Marjan Podobnik: Prizadevam si za krepitev SLS in za boljše sodelovanje programsko sorodnih strank 

Ljubljana, 26. marec 2015 – ”Odločno zavračam namigovanja, da naj bi bil povezan s pozivom Ivana Omana in da bi želel škodovati 

Slovenski ljudski stranki. Kot član SLS in predsednik Slovenske narodne zveze pri SLS  želim in si prizadevam za čim prejšnji ponovni 

vzpon Slovenske ljudske stranke, za krepitev sodelovanja s programsko sorodnimi strankami in za sodelovanje z vsemi političnimi 

skupinami v Sloveniji, ko gre za pozitivne projekte. Preberi več … 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1Iy6U4G
http://bit.ly/1CRNGGN


 

Starostnike je treba vključevati v oblikovanje najširšega spektra politik za 
prihodnost in ne zgolj na pokojninske in zdravstvene teme 
 

Bruselj, 24. marec 2015 – Ob robu dvodnevnega zasedanja Evropske seniorske zveze (ESU), seniorske 
organizacije Evropske ljudske stranke (EPP), v Bruslju so se člani vodstva ESU na delovnem zajtrku 
sestali tudi s poslanci v Evropskem parlamentu. Poleg predsednice ESU prof. An Hermans se je 
srečanja kot eden izmed podpredsednikov ESU udeležil tudi gospod Anton Bogataj, predsednik Zveze 
upokojencev pri SLS. Preberi več … 
  

 

 

Bogovič komisarju Hoganu izpostavil problematiko tudi slovenskih pridelovalcev 
pri vstopu v ukrep kmetijskih okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) 
 

Bruselj, 24. marec 2015 – Današnja izmenjava mnenj med člani Odbora za kmetijstvo in razvoj 
podeželja Evropskega parlamenta (AGRI) in evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj 
podeželja Philom Hoganom  je bila namenjena pridobivanju predlogov in iskanju rešitev za 
poenostavitev Skupne kmetijske politike (SKP), katere glavni cilj je zmanjšanje administrativnih 
bremen za kmete Preberi več … 
 

 

 

http://bit.ly/1E4YNxw
http://bit.ly/1Njl2j0


 

RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA ZA SLUŽBE 
EPSO/AD/301/15 — UPRAVNI USLUŽBENCI (AD 5) 

 

Razpis v slovenščini in več informacij: http://j.mp/1C7acKU 

Pozor: konkurenca je velika in potrebno se je res dobro pripraviti na te izpite. 

 

Rok za prijavo: 21. april 2015 do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času 

 

 

 

  

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

 

 

http://j.mp/1C7acKU
mailto:novicnik@sls.si?subject=Odjava%20
http://j.mp/1C7acKU
http://www.sls.si
https://www.facebook.com/strankaSLS
https://twitter.com/strankasls
https://www.youtube.com/channel/UCO_f74aImGjbu8zztzr4fxA

