
 
 

 

Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni člani in prijatelji Slovenske ljudske stranke, 
 
Dogajanje v SLS je bolj živo kot kdajkoli. Žal mediji ne poročajo vselej o vseh naših prizadevanjih za boljšo Slovenijo. O 
trudu za vnovično postavitev in izboljšanje velike SLS vam bodo znali povedati tisti, ki so trenutno vpeti v delovanje 
organov stranke, Glavnega tajništva SLS ter zvez in klubov stranke.  V ta preporod SLS želimo še tesneje vpeti vse 
tiste, ki ste v delovanju stranke pripravljeni prevzeti bolj aktivno vlogo. Smo stranka ljudi in ljudje so največje 
bogastvo, ki ga imamo. To je naša strateška prednost pred drugimi strankami. 
 
Vsem prejemnikom želimo prijetno branje,  
 
mag. Marko Zidanšek 

  

 



 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Država je mačehovska – občinam jemlje sredstva za 

normalno delovanje 

Predsednik Kluba županov pri SLS Miran Gorinšek: Dali bomo pobudo za obnovitev pogajanj o financiranju 

občin 

Ljubljana, 15. april 2015 – Župani iz vrst SLS so na včerajšnji seji Kluba županov (KŽ) pri SLS v Celju potrdili, da 

jih bo tudi v tem mandatu vodil župan Občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek. Podpredsednika sta 

postala župan Občine Kobilje Robert Ščap in župan Občine Ig Janez Cimperman. Prisotni župani so 

obravnavali trenutni položaj slovenskih občin, ki se je po znižanju povprečnine opazno poslabšal. Direktor 

Zdravstvenega doma Ljutomer in član Izvršilnega odbora SLS mag. Tomislav Nemec je klubu predstavil svoj 

primer dobre prakse upravljanja javnih služb. Tej temi bi več pozornosti morale namenjati tudi občine, ki so 

konec koncev v službi svojih občank in občanov. Preberi več … 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Vprašati se moramo, kako prodati državna podjetja, da bo 

imela Slovenija kar največ od tega 

Ljubljana, 15. april 2015 – »Včerajšnja ena sama ponudba za Telekom je žalosten, vendar slikovit primer tega, kako prav 

smo imeli v SLS, ko smo opozarjali na to, da se politika preveč ukvarja le z vprašanjem,  prodati ali ne prodati, nihče pa 

si ne zastavi temeljnega vprašanja, kako prodati, da bo država imela največ od tega,« edino prejeto zavezujočo 

ponudbo za nakup slovenskega Telekoma komentira predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. Preberi več … 

 

 

http://bit.ly/1IiEWt3
http://bit.ly/1OHURF4


Proslava dneva slovenske zastave v Spodnji Slivni pri Vačah 

Ljubljana, 13. april 2015 – Letos je proslava ob dnevu slovenske zastave potekala v nedeljo, 12. aprila, 

v GEOSS- u, geometričnem središču Slovenije, v Spodnji Slivni pri Vačah. Skupaj z društvom Heraldica 

Slovenica so jo organizirale Občina Litija, Drutvo Geoss in pisarna poslanca Evropskega parlamenta 

Franca Bogoviča (SLS/EPP). Preberi več … 

 

 

 
 

 

 

Podpredsednik SLS mag. Franc Rozman na Radiu Sora: SLS mora biti del parlamenta 

Ljubljana, 11. april 2015 – »Ko nam za majhen delček odstotka ni uspelo priti v parlament, so bili ljudje izredno presenečeni. 

Naklonjenost stranki narašča, Slovenci se zavedajo, da mora biti SLS tudi del parlamenta. Že zaradi tradicije, pa tudi zaradi 

vrednot, ki jih zastopamo,« je v pogovoru na Radiu Sora v četrtek, 9. aprila 2015, dejal podpredsednik SLS mag. Franc Rozman. 

Spregovoril je tudi o 25. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji, Slovenski kmečki zvezi pri SLS, pomenu slovenskega 

kmetijstva ter nujnosti večje vloge države pri skrbi za izboljšanje naše samooskrbe. Preberi več … 

 

http://bit.ly/1ywfAb5
http://bit.ly/1zl5S6r


Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Dr. Cerar ima resne težave 
 
Ljubljana, 10. april 2015 – Včerajšnja razrešitev ministra za obrambo Janka Vebra je po mnenju predsednika SLS mag. Marka 
Zidanška upravičena, a je vseeno le simptom, ki se je v Vladi RS pod vodstvom dr. Mira Cerarja ponovil že prevečkrat. Razrešitev 
Vebra – ki niti ni bila edina razrešitev ministra na dnevnem redu včerajšnje izredne seje Državnega zbora RS – je del širše slike, ki 
jasno kaže na neučinkovitost trenutne Vlade RS in njeno delovanje brez prave usmeritve. Preberi več … 

 

 

 

Novi predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek: Minister Židan, dobili ste kmeta, ki se ne strinja z 
vašimi potezami 
 
Rače, 9. april 2015 ‒ Na volilnem občnem zboru Slovenske kmečke zveze pri SLS je bil za predsednika SKZ pri SLS 

izvoljen Rok Sedminek, ki je na tem mestu zamenjal dosedanjega predsednika SKZ pri SLS dr. Staneta Klemenčiča. 

Za podpredsednike so bili izvoljeni Franc Obran, Jernej Redek in Klemen Šavli. Predsednik Glavnega odbora SKZ pri 

SLS je postal Ivan Obal, predsednik Nadzornega odbora SKZ pri SLS pa Jernej Čeligoj. Preberi več … 
 

 

http://bit.ly/1czhD4i
http://bit.ly/1DLOYmU
http://bit.ly/1DLOYmU


 

 

 

 



 

 

Spoštovani člani Slovenske ljudske stranke, 
  
v SLS močno verjamemo v ponovni vzpon, preporod in uspeh naše stranke, kakršnemu smo bili priča 
pred 25 leti. Verjamemo, da bo od tega imela korist tudi slovenska politika, predvsem pa državljanke 
in državljani. Ob trenutnem dogajanju v državi je jasno, da Slovenija nujno potrebuje stabilno 
politično stranko, ki je na strani ljudi. Slovenija potrebuje SLS.  
  
Glavno tajništvo SLS prejema veliko predlogov, idej in mnenj o programskih stališčih, ideje o terenskih 
akcijah ter drugih projektih, ki bi si jih mnogi funkcionarji in člani želeli izvesti. Žal pa smo z izpadom iz 
parlamenta izgubili tudi del finančnih sredstev, kar se odraža v kadrovski podhranjenosti Glavnega 
tajništva SLS in posledično manjših možnostih izvedbe vseh teh dobrih predlogov. 
  
Izvršilni odbor SLS je na svoji zadnji seji prižgal zeleno luč mojemu predlogu o oblikovanju Skupine za 
operativno podporo. Naloge skupine bodo, kot pove že ime, predvsem operativnega značaja: 
podpora objavljenim stališčem SLS v spletnih medijih, prek spletnih družbenih omrežij in organizacija 
projektov na terenu, v kreativnem delu pa tudi ustvarjanje novih idej in njihova izvedba. 
   
Vabim vas, da se udeležite prvega sestanka Skupine za operativno podporo, ki bo v ponedeljek, 20. 
aprila 2015, ob 17. uri na sedežu SLS (Beethovnova ulica 4, Ljubljana), in tudi sami postanete del ljudske 
zgodbe, za katero verjamem, da bo ponovno zgodba o uspehu! 
  
Primož Jelševar, l. r. 
podpredsednik Slovenske ljudske stranke 

 

 



 

 

Zbiranje prijav za začetek 5. sklopa izobraževanj bodočih diplomantov Politične 
akademije SLS   
 

PA SLS je bila ustanovljena zato, da spodbuja ljubezen do domovine, narodne zavesti, marljivosti, 

dejavnosti in spoštovanja moralnih vrednot ter evropskih normativov in standardov. Udeleženci 

izobraževanja bodo kot morebitni bodoči javni funkcionarji pridobljena znanja s pridom uporabljali v 

praksi. Z znanjem obogateni in opremljeni predstavniki SLS bodo povečali svojo vidnost in prisotnost na 

vseh nivojih in sredinah, kjer delujejo, pridobili pa si bodo tudi znanja, ki jim bodo pomagala pri 

reševanju vsakodnevnih problemov.  

 

Izobraževanje PA SLS bo potekalo v zaporednih četrtkih od 16. do 20. ure, in sicer v prostorih stranke na 

Beethovnovi 4, Ljubljana.Pričetek izobraževanja bo v četrtek, 7. maja 2015, ob 16. uri. 

Za organizacijo prijav bomo poskrbeli sodelavci v Glavnem tajništvu, prijave zbiramo do 30. aprila 2015 
na sls@sls.si oz. 01 241 88 20. 

 

 
  

Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča na tradicionalni počastitvi 
slovenske zastave na Geossu 
 
Geoss – Spodnja Slivna pri Vačah, 12. april 2015 –  Letošnja počastitev dneva slovenske 

 

mailto:sls@sls.si


 

zastave, ki ga že tradicionalno vsako prvo nedeljo v aprilu prireja društvo Heraldica 

Slovenica, je potekala na GEOSS-u, v geometričnem središču Slovenije v Spodnji Slivni pri 

Vačah. V okviru prireditve z bogatim kulturnim programom in parado zastav ter praporov 

sta kot osrednja govornika nastopila načelnik Generalštaba Slovenske vojske – generalmajor 

dr. Andrej Osterman in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), obiskovalce pa je 

nagovoril tudi predsednik društva Heraldica Slovenica Jožef Lajevec, župan Občine Litija 

Franci Rokavec,  župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko ter mnogi drugi, podeljena 

pa so bila tudi priznanja in pohvale. Preberi več … 
 

 
 

 

 

Bogovič ob podpori Svetovnemu dnevu čebel: Svet si zasluži bolje 

poznati pomen čebel, čebele pa, da en dan posvetimo njim 

Bruselj, 16. april 2015 – Vsi slovenski evropski poslanci in poslanke: dr. Milan Zver, 
mag. Tanja Fajon, Alojz Peterle, Ivo Vajgl, Romana Tomc, dr. Igor Šoltes, Franc 
Bogovič in Patricija Šulin danes družno gostijo predstavnike slovenskega čebelarstva 
v Evropskem parlamentu. Podpirajo namreč pobudo Slovenske čebelarske zveze za 
Evropski medeni zajtrk in pobudo Organizaciji združenih narodov, da 20. maj razglasi 
za svetovni dan čebel. Preberi več … 
 
 
 

 

http://bit.ly/1J7PI5q
http://bit.ly/1J7PI5q
http://bit.ly/1HbtqBe
http://bit.ly/1HbtqBe


 

 
 

·         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  

 

 

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


 

  

  
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

