
 

 

 
 

 

Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni člani in 
prijatelji Slovenske ljudske stranke, 
 
pred kratkim sem obiskal našo častno članico SLS prof. 
dr. Berto Jereb ob njenem jubileju, častitljivem 90. 
rojstnem dnevu. Stranka SLS ima dolgo zgodovino in 
mislim, da je prav, da se tudi mlajši kdaj vrnemo k 
svojim predhodnikom po kakšen moder nasvet.  
 
Prof. dr. Berta Jereb je nekoč dejala, da prihodnost 
stranke vidi v tem, da ostanemo zares ljudska stranka, 
ki ni ne leva ne desna, zajamemo vse podobno 
misleče ljudi ter državi pomagamo na poti do 
vladavine prava in svobode ustvarjanja. S tem se 
vsekakor strinjam in verjamem, da nam bo skupaj to 
tudi uspelo. 
 
Želim vam prijetno branje SLS Novičnika. 
 
mag. Marko Zidanšek, 
predsednik SLS 
 

 

 
 

 

 

Zidanšek in Bogovič: Novela zakona o omejitvi 

GSO je polovičarstvo – gojenje GSO v Sloveniji 

moramo prepovedati 

Zidanšek: Osnutek vladne novele zakona o GSO 
naj gre v smeti, minister mag. Židan naj se odloči, 
ali je ali ni za prepoved GSO 

Ljubljana, 28. maj 2015 – Ob zaključku javne razprave o 

predlogu novele zakona o omejevanju ali prepovedi 

pridelave gensko spremenjenih organizmov (GSO) 

predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in poslanec 

Evropskega parlamenta Franc Bogovič (SLS/EPP) 

opozarjata na njene pomanjkljivosti. Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS namreč ni 

izkoristilo možnosti, da bi gojenje GSO v Sloveniji 



 

 

prepovedalo, pač pa s predlogom besedila zakona to le 

omejuje. Po mnenju Zidanška in Bogoviča to še zdaleč ni 

dovolj, zato Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano RS in Vlado RS pozivata, da jasno in odločno 

prepove gojenje GSO v Republiki Sloveniji. Preberi več ... 
 
 

 

Srečanje članic Slovenske ženske zveze pri SLS na Ptuju 

Ljubljana, 26. maj 2015 – Članice SŽZ pri SLS Spodnje Podravje 

pod vodstvom Rozalije Ojsteršek so v soboto, 23. maja 2015, 

na Ptuju organizirale srečanje članic. Srečanja so se udeležili 

predsednica SŽZ pri SLS Vesna Starman, predsednik RO SLS 

Ptujsko-ormoška Radoslav Simonič, članica Izvršilnega odbora 

SLS Suzana Lara Krause, podpredsednik Mestnega odbora SLS 

Ptuj in član Izvršilnega odbora SKZ pri SLS Uroš Vidovič, 

organizacijski tajnik SLS Andrej Presečnik ter Metka Zevnik. Po 

uvodnih pozdravih je v gostilni Pri pošti ob zajtrku iz domačih 

dobrot, ki so jih članice pripravile same, o zelenjadarstvu 

spregovorila strokovnjakinja za to področje Miša Pušenjak. 

Članice SŽZ pri SLS so nato v minoritskem samostanu obiskale 

26. državno razstavo Dobrote slovenskih kmetij, kjer se jim je 

pridružil predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. Preberi več ... 
 

 

 

 

 

Častna članica SLS prof. dr. Berta Jereb praznuje 90 let 

Ljubljana, 25. maj 2015 – Prof. dr. Berta Jereb, zdravnica, 

znanstvenica in pisateljica, ki je bila v svojih letih delovanja v 

stranki izvoljena na položaj podpredsednice SLS in predsednice 

Zveze upokojencev pri SLS, danes praznuje 90. rojstni dan. Ob 

tej priložnosti jo je obiskal predsednik SLS mag. Marko 

Zidanšek, ji čestital in se ji zahvalil za dolga leta plodnega 

delovanja v stranki, zaradi katerega je leta 2013 prejela 

priznanje za življenjsko delo v stranki in postala častna članica 

SLS. Preberi več ... 
 
 
 

 

http://bit.ly/1JXl01Z
http://bit.ly/1dzIoX2
http://bit.ly/1ezHeLr


 

 

 

Okrogla miza Srbija na poti v EU: Srbija mora nadaljevati 

priprave na vstop v EU, da zagotovi svoj razvoj 

Ljubljana, 22. maj 2015 – Evropski poslanec Franc Bogovič 

(SLS/EPP) je sinoči gostil okroglo mizo z naslovom Srbija na poti v 

EU. Ugledni govorci so spregovorili o prihodnosti širitvenega 

procesa EU, pripravah Srbije na vstop v Evropsko unijo, vpeljavi 

reform v Srbiji, pozitivnih in negativnih straneh pristopnega 

postopka ter članstva v EU. Živahni debati je sledila še ena, ki pa 

so jo vodila vprašanja iz občinstva. Govorci so se strinjali, da 

Srbijo čaka še nekaj ovir, a je najpomembneje, da začne 

pogajanja, še naprej vlaga sredstva v izboljšanje razmer v Srbiji. 

To bo pomagalo družbi, predvsem pa bo mladim dalo priložnost, 

da svojo prihodnost gradijo v Srbiji. Preberi več ... 

 

 

 

 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Štruca kruha 

potrošnika ne sme stati 402 evra 

Ljubljana, 21. maj 2015 – »V Predlogu zakona o davčnem 

potrjevanju računov, s katerim bodo uvedene davčne blagajne, so 

sporna določila o hrambi računa do izteka garancije in kazni za 

potrošnika. Kupci, ki računov ne bodo obdržali – ne samo do 

odhoda iz trgovine, ampak celo do izteka garancijske dobe 

kupljenega izdelka – bodo s sprejemom teh določil morali račun 

hraniti do izteka garancije, ali pa bodo kaznovani v višini do 400 

evrov,« opozarja predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. Pomisleke 

ima tudi glede dolgoročnega učinka davčnih blagajn, ki bodo pod 

nadzor Finančne uprave RS zajele le tiste podjetnike, ki račune 

dejansko izdajo. Preberi več ... 
 

 

http://bit.ly/1J8Oppf
http://bit.ly/1LoM9K9


 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://bit.ly/1HPiGHU
http://bit.ly/1RqGo1C


 

 

 

Spoštovani predsedniki in predsednice OO, MO in RO SLS,  

ker si želimo, da bi bil SLS Novičnik bogatejši s prispevki o delu Občinskih, Mestnih in 

Regijskih odborov SLS, vas naprošamo, da nas o svojih aktivnostih redno obveščate. Pošljite 

nam krajši dopis dogodka, seje, prireditve, druženja…, na naslov sls@sls.si, zraven priložite 

fotografijo in vašo novico bomo z največjim veseljem objavili v našem prenovljenem SLS 

Novičniku, ki izhaja vsak četrtek. Novice, prispele do en dan pred pošiljanjem Novičnika, 

bodo objavljene.  

 
Glavno tajništvo SLS si pridržuje pravico do prilagajanja prejetih tekstov v obliko, primerno 

za pošiljanje v SLS Novičniku. 

 

 

Z gen.dir. DG AGRI Milouchevim o 
prilagoditvi novih PRP-jev za večjo 
vključenost kmetov v ukrep kmetijsko-
okoljskih-podnebnih plačil 
 

Bruselj, 27. maj 2015 – Evropski poslanec Franc 
Bogovič (SLS/EPP) se je danes mudil na Evropski 
komisiji (EK), Generalnemu direktoratu za 
kmetijstvo in razvoj podeželja, kjer se je sestal z 
direktorjem Mariom Milouchevim s sodelavci, 
pristojnim za pripravo in izvajanje programov 
razvoja podeželja (PRP), med drugim tudi 
slovenskega PRP. Preberi več ... 
 

 

 

 

Bogovič imenovan za podpredsednika skupine 
Evropskega parlamenta Prijatelji Srbije 
  

Bruselj, 27. maj 2015 – V včerajšnjih pozno 
popoldanskih urah se je prvič v tem mandatu 
Evropskega parlamenta sestala neformalna skupina 
Prijatelji Srbije (Friends of Serbia), sestavljena iz 
evropskih poslancev različnih poslanskih skupin, v 
podporo nadaljnji širitvi EU, predvsem z 
vzpostavitvijo močnejših vezi z največjo državo 
kandidatko s področja nekdanje Jugoslavije – Srbijo. 
Skupina, ki ji bo predsedoval romunski poslanec iz 
vrst S&D Emilian Pavel, se bo osredotočila na 
krepitev dialoga z vladnimi predstavniki, civilno 
družbo, lokalnimi oblastmi in mediji, s tem pa tudi 
spremljala in poskušala pospešiti proces 
približevanja Srbije in posledično tudi drugih držav 
Zahodnega Balkana k Evropskim integracijam.  
Preberi več ... 

 

mailto:sls@sls.si
http://bit.ly/1FcJxcO
http://bit.ly/1FiJ4Xv
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/04/Bogovi%C4%8D-parlament-9-1024x682.jpg
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/05/Ustanovna_seja_Skupina_EP_Prijatelji_Srbije_Bogovi%C4%8D_podpredsednik_26.05.2015_1-1024x576.jpg


 

 

 

 

Realnost projekta ponovne vzpostavitve tovarne 
sladkorja v Sloveniji ob pogoju resne in odgovorne 
podpore slovenskih kmetov 
 

»Če smo doslej v Sloveniji lahko bili velikokrat 
uspešni v uničenju marsičesa, dajmo zdaj pokazat, 
da znamo kaj tudi skupaj spravit!« 

 

Trnovska vas – 25. maj 2015 – Evropski poslanec Franc 
Bogovič  (SLS/EPP) se je danes udeležil 10. skupščine 
Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije (ZPSPS), 
kjer so bili poleg pridelovalcev sladkorne pese prisotni še 
mnogi drugi gostje: predsednik KGZS in državni svetnik 
Cvetko Zupančič, predstavniki ljubljanske in mariborske 
univerze, predstavniki Zadružne zveze Slovenije in kmetijskih 
zavodov. Predsednik ZPSPS Miroslav Kosi je podal poročilo 
Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije o velikih 
aktivnostih v preteklem letu za postavitev nove tovarne 
sladkorja v Sloveniji. Preberi več ... 
 

 

 

 

EU je začela z izbirnimi postopki za kar nekaj različnih službenih mest v EU. Informacije o njih najdete 
tukaj: http://bit.ly/1Jvlqu7  

 

Tukaj je nekaj zanimivih služb v Bruslju:  
 

* Administrative Assistant in the Brussels office (European Investment Bank, Luxembourg): 
http://bit.ly/1RjytEo  
 
* Secretary (International Cooperation and Development – EuropeAid, Belgium): 
http://bit.ly/1P5xwRx  
 
* Two Legal Officers (European Ombudsman, Strasbourg or Brussels): http://bit.ly/1JThQ00  
 
* Expert on Financial Stability (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Germany): 
http://bit.ly/1H5wIHW  
 
* Senior Procurement Adviser (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, Belgium): 
http://bit.ly/1H5wQqX  

http://bit.ly/1AAeVGq
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=xI-n&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1Jvlqu7
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=wi7P&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1RjytEo
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=Pue6&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1P5xwRx
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=vLqk&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1JThQ00
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=KA52&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1H5wIHW
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=42Xk&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1H5wQqX
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/05/WP_20150525_004-576x1024.jpg


 

 

 
.. in še mnoge druge: www.eutraining.eu/eu_jobs  

 

  

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

 

 

 

 

 

http://www.eutraining.eu/eu_jobs
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

