
 
 

 

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

 
mag. Marko Zidanšek, 
predsednik Slovenske ljudske stranke 

 

 



Na okrogli mizi v Stanjevcih o prihodnosti kmetijstva na Goričkem 

Program razvoja podeželja 2014–2020 malim kmetom ne pomaga več 

Ljubljana, 9. april 2015 – V torek, 7. aprila 2015, je v kulturnem domu v Stanjevcih potekala okrogla miza z 
naslovom Kakšna je prihodnost kmetijstva na Goričkem?, ki jo je organiziral Občinski odbor SLS Gornji Petrovci pod 
vodstvom Branka Gomboca. Gostje okrogle mize so bili predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko 
Zupančič, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota Franc Režonja in vodja območne enote Zavoda za 
gozdove, OE Murska Sobota, Štefan Kovač, pogovor pa je vodila podpredsednica SLS in predsednica Regionalnega 
odbora SLS Prekmurje Jasmina Opec. Strokovno in konstruktivno razpravo o različnih področjih kmetijstva, še 
neizkoriščenih priložnostih, Programu razvoja podeželja 2014–2020 in težavah, ki jih kmetom povzroča divjad, je 
spremljalo lepo število poslušalcev. Preberi več … 

  

 

 

Podpredsednik SLS Primož Jelševar o slovenski demokratizaciji prosto po Freddieju Mercuryju: Nadaljevati 
moramo, kar smo začeli 
Ljubljana, 8. april 2015 – Podpredsednik SLS Primož Jelševar, evropski poslanec (SLS/EPP) Franc Bogovič in glavna tajnica SLS Tadeja 

Romih so se včeraj udeležili državne proslave ob 25. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji, ki je potekala v Državnem zboru RS. 

Podpredsednik SLS Primož Jelševar je po proslavi izrazil ponos nad tem, kar so Slovenke in Slovenci dosegli pred 25 leti. Hkrati je 

opozoril, da si mora Slovenija nehati zatiskati oči, prevzeti odgovornost za zastali razvoj demokratizacije v prvem obdobju po 

osamosvojitvi in čimprej ponovno najti svojo smer. Preberi več … 
 

 

http://bit.ly/1yfYFcS
http://bit.ly/1IMwvGl


 

 

 

 

http://bit.ly/1a8X39d


 

Vabilo na počasitev dneva slovenske zastave: v nedeljo, 12. 4. 2015, ob 13. uri na Geossu 
 

Ljubljana, 7. april 2015 –Na današnji dan, 7. aprila leta 1848, je na ljubljanski Wolfovi ulici 8 prvič zaplapolala 
slovenska zastava, ki jo je izobesil Lovro Toman, slovenski domoljub. 
Počastitev dneva slovenske zastave, ki ga že tradicionalno vsako prvo nedeljo v aprilu prireja društvo Heraldica 
Slovenica, in bo v soorganizaciji Občine Litija, Društva Geoss in pisarne poslanca Evropskega parlamenta Franca 
Bogoviča (SLS/EPP) letos potekla v nedeljo, 12. aprila 2015, s pričetkom ob 13. uri nna Geossua GEOSS-u, v 
geometričnem središču Slovenije v Spodnji Slivni pri Vačah. 
svojo občinsko zastavo pridružite slavnostnemu pohodu. Preberi več … 
 

 

 

http://bit.ly/1ap1ygn
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/04/vabilo_GEOSS_2015_kon%C4%8Dno_TISK-721x1024.jpg


 

Bogovič podpisnik pobude za razglasitev Evropskega leta za turistični razvoj 
 

Bruselj, Ljubljana, 2. april 2015 –  Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je pred dnevi podpisal 
pobudo evropskih poslancev za razglasitev Evropskega turističnega leta oz. Evropskega leta za 
turistični razvoj. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je prepričan, da bi razglasitev 
Evropskega leta za turistični razvoj ugodno vplival tudi na evropski turizem, med drugim tudi pri 
razvijanju in spodbujanju uporabe inovativnih pristopov in izdelkov z visoko stopnjo dodane 
vrednosti v turizmu, kot tudi na Preberi več … 
 
 
  

 

 

http://bit.ly/1HUarcR
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/04/Panorama_Brestanica-1024x768.png


 

·         Še zmeraj se lahko prijavite na največji izpit v letu 2015 za upravne uslužbence EU (AD), ki ga organizira EPSO: http://bit.ly/1DjVEbB 
·         Uradnik na področju upravljanja s kadri / vodja skupin (Evropski nadzorni organ GNSS, Češka republika): http://bit.ly/1CAgKku 
·         Finančni asistent (Evropski policijski urad, Nizozemska): http://bit.ly/1Dynn8N 
·         Koordinator za svetovanje in dobrobit (Evropski univerzitetni inštitut, Italija): http://bit.ly/1F5Azyz  
·         Poslovni IT analitik (Evropski zavarovalni in poklicno-pokojninski organ, Nemčija): http://bit.ly/1CAh1nk 
·         Uradnik za upravljanje z dokumenti (Evropski urad za podporo azilu, Malta): http://bit.ly/1DynJML 
  
Še več na: www.eutraining.eu/eu_jobs 
 
Vodnik po Bruslju za vse, ki vas zanimajo EU teme in lobiranje: http://pac.org/europe/newcomers-guide-to-eu-lobbying-intro  

 

 

 

  

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

 

 

http://www.eutraining.eu/tipstricks_details/2015_epso_ad_competition_how_the_changes_affect_your_chances_of_success
http://www.eutraining.eu/eu_jobs/human_resources_officerteam_leader_european_gnss_supervisory_authority_gsa
http://www.eutraining.eu/eu_jobs/financial_assistants_european_police_office_europol
http://www.eutraining.eu/eu_jobs/coordinator_of_the_counselling_and_wellbeing_service_european_university_institute_eui
http://www.eutraining.eu/eu_jobs/it_business_analyst_european_insurance_and_occupational_pensions_authority_eiopa
http://www.eutraining.eu/eu_jobs/document_management_officer_european_asylum_support_office_easo
http://www.eutraining.eu/eu_jobs
http://pac.org/europe/newcomers-guide-to-eu-lobbying-intro
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

