
 
 

 

Spoštovani,  
 
pred nami je Velika noč, največji krščanski praznik. Spomnimo se na Jezusovo žrtev, ki je prinesla vstajenje in 
odrešenje, predvsem pa ne pozabimo na veliki nauk, ki ga prinaša njegovo dejanje:  življenje je močnejše od 
smrti, ljubezen je močnejša od sovraštva. Ta misel naj daje moč, smer in smisel našim življenjem. 
 
Želim vam radostne praznike, v krogu družine in vseh, ki jih imate radi.  
 
mag. Marko Zidanšek, 
predsednik Slovenske ljudske stranke 

 

 



Zidanšek: Po osemdesetem letu starosti se ne bom ukvarjal s politiko 
Ljubljana, 26. marec 2015 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je danes ob robu 2. redne seje Izvršilnega odbora SLS v 

izjavi za medije komentiral aktualno stanje na slovenski politični desnici in spregovoril tudi o sodelovanju med strankami. 

Izrazil je presenečenje in obžalovanje nad izjavo Ivana Omana, naj bi se krščanski demokrati včlanili v NSi ter dodal, da se 

sam s politiko po dopolnjenem 80. letu ne bo ukvarjal. Preberi več … 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Bojim se, da se ministrica mag. Klavdija Markež izzivov v 

izobraževalnem sistemu niti ne zaveda niti jih ni sposobna reševati 

Ljubljana, 30. marec 2015 – V SLS smo prepričani, da se slovenski izobraževalni sistem nahaja v globoki krizi. Dokaz za to je 

veliko število nezaposlenih mladih. Mnogi med njimi so zaradi neustrezne izbire študijskega programa nezaposljivi ali so 

študij zaradi nezmožnosti najti ustrezno zaposlitev opustili in tako ostali brez poklicnih kvalifikacij. Preberi več … 

 

 

http://bit.ly/1MFYrC6
http://bit.ly/1CBavgg


 

Komentar evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) za VEČER: Kdo se boji SLS? 
 
SLS je stranka z velikim članstvom. Konec osemdesetih smo sledili velikima možema SLS, dr. Francu 
Zagožnu, našemu idejnemu očetu, in Ivanu Omanu, našemu prvemu predsedniku, ki je bil desetletja velik 
aktivist slovenskega kmetstva. Oman je v pomladi evropskih narodov prerasel v enega redkih državnikov 
med slovenskimi politiki. Pravi državnik pa vedno da v ospredje interes države pred interes stranke in 
posameznika. Zgled za to nam je bil tudi dr. Zagožen. Preberi več … 
 

 

 

Franc Bogovič bo govornik na praznovanju dneva zastave, ki ga že vrsto let 
organizira Heraldica Slovenica 
 

V nedeljo, 12. aprila 2014, bo na društvu GEOSS Spodnji Slivni pri Vačah  potekala tradicionalna 
svečanost ob dnevu zastave v organizaciji društva Heraldica Slovenica. V okviru dogodka z bogatim 
kulturnim programom s pričetkom ob 13. uri si bodo obiskovalci lahko ogledali parado zastav in 
praporov, zbrane pa bo kot osrednji govornik nagovoril naš evropski poslanec Franc Bogovič. 
 
Predsednik Politične akademije SLS in podpredsednik društva Heraldica Slovenica dr. Peter Pavel 
Klasinc vabi župane in občinske svetnike SLS ste vljudno vabljeni, da se udeležite praznovanja in se 
s svojo občinsko zastavo pridružite slavnostnemu pohodu. 
 

 

 

http://bit.ly/1FlNy1u


 

Slovenski evropski poslanci skupaj podpirajo projekte Čebelarske zveze 
Slovenije z zasaditvijo lipovega drevoreda evropskih poslancev 
 

Podgrad, Ljubljana, 27. marec 2015 – Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v 
Sloveniji (IPEP) je uradno predstavila projekt Evropski medeni zajtrk, ki ga bodo vseh 
osem evropskih poslank in poslancev iz Slovenije: Franc Bogovič Preberi več … 
 
 

 

 

 

http://bit.ly/1F69gUH


 
Evropska ljudska stranka (EPP) 

Začenja se izbirni postopek rezervnega seznama asistentov za bolgarski, hrvaški, češki, madžarski, poljski, slovaški in slovenski jezik. Opravljali bi tajniška dela kot pogodbeni 
uslužbenec. Vas zanima? Ne zamudite roka 15. april! # delovna mesta http://bit.ly/1NKEGqd  

 
Evropsko računsko sodišče 

išče univerzitetne diplomante za delo na področju revizije, izkušnje niso potrebne.  Zahtevano je znanje vsaj enega uradnega jezika EU (slovenščina) na stopnji C1 in vsaj enega 
delovnega jezika EU (angleščina, francoščina ali nemščina) na ravni B2. 

Prijavite se lahko do 28. aprila 2015 do 12. ure. 
Več info v zvezi s postopki izbire in zahtevanimi naloga najdete v razpisu http://bit.ly/1G6YYZY  in na spletni strani EPSO http://bit.ly/1HmvtAq. 

 

 

 

  

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

 

 

http://bit.ly/1NKEGqd
http://bit.ly/1G6YYZY
http://bit.ly/1HmvtAq
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

