
 
 

 

Spoštovani, 
ta torek je minilo že 27 let od ustanovitve Slovenske kmečke 
zveze, prve slovenske demokratične politične stranke. Na 
predvečer obletnice smo 27. rojstni dan sodobne Slovenske 
ljudske stranke skupaj s člani in gosti iz nevladnih kmetijskih 
organizacij praznovali ob pogovorih o preteklosti in 
prihodnosti tako SLS kot tudi Slovenije. Naša država je v 
zadnjem času izgubila svoj glas in kompas svoje poti. Po 
izpadu SLS iz parlamenta se tam ne sliši več glasu ljudstva, 
zdrave kmečke pameti. 
 
Na praznovanju rojstnega dne naše stranke nismo le 
praznovali, pač pa smo tudi predstavili nekaj ukrepov, ki 
bodo Sloveniji pomagali ponovno najti pravo pot. Ko je kriza 
tako obsežna in se zažre že v vse kotičke naše družbe, se je 
včasih težko odločiti, s čim in kje sploh začeti. Da bi se izognili 
takim dilemam, ki tratijo dragocen čas, smo se v SLS za 
začetek osredotočili na tri glavna področja, kjer so težave 
najbolj akutne in jih najbolj občutijo ljudje. Prepričan sem, da 
so prvi družbeno odgovorni ukrepi SLS za uspešnejšo Slovenijo 
– za uspešnejše gospodarstvo, za izobraževanje, prilagojeno 
potrebam trga dela, ter za družbene podsisteme, 
osredotočene na potrebe državljana – ki sem jih prvič 
predstavil v ponedeljek, pravi način, da se ljudem povrne 
zaupanje v lastno državo. Prepričan sem, da bodo ti ukrepi 
pomagali izboljšati kakovost življenja vsakega posameznika. 
 

 

Tudi Rok Sedminek je predstavil ukrep, svoj prvi, odkar je postal predsednik SKZ pri SLS. Spregovoril je o 
trenutnem stanju v slovenskem kmetijstvu, o tem, da ima država premalo posluha za kmeta in njegove 
potrebe ter posledični nujnosti kmetijskega sporazuma. Nevladne kmetijske organizacije je pozval, naj 
sodelujejo pri oblikovanju sporazuma, da bo končni dokument res vseboval mnenja slovenskih kmetov. 
Predlagal je, naj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kot največja stanovska organizacija, ki zastopa 
največ kmetov po vsej Sloveniji, zagovarja stališča kmetov pri kmetijskem ministrstvu in Vladi RS, kmetijski 
sporazum pa naj se podpiše z Vlado RS, tako kot sindikati podpišejo socialni sporazum. 
 
Lepo je bilo rojstni dan preživeti tako aktivno, v pogovorih o starih in novih idejah ter načrtih. Dovolite mi 
torej, drage članice in člani SLS, da tudi vam prisrčno čestitam in se vam zahvalim za ves trud in vse delo, 
ki smo ga skupaj opravili v teh 27 letih. Veselim se skupnega dela, ki nas še čaka. 
Na svetlo, aktivno prihodnost SLS! 
 
mag. Marko Zidanšek 



predsednik SLS 
 

 

 

27. rojstni dan SKZ in SLS v znamenju ukrepov SLS za uspešnejšo Slovenijo 

SKZ pri SLS nevladne stanovske organizacije vabi k oblikovanju kmetijskega sporazuma 

Ljubljana, 12. maj 2015 – Današnjo 27. obletnico ustanovitve Slovenske kmečke zveze, svoj 27. rojstni 

dan, smo v SLS včeraj obeležili v ljubljanskem hotelu Union. Zbrane člane SLS, SKZ pri SLS in nevladnih 

kmetijskih organizacij ter goste, Jerneja Redka iz Sindikata kmetov Slovenije, Janeza Bejo iz Zveze lastnikov 

gozdov Slovenije, Ireno Ule iz Zveze kmetic Slovenije, Petra Vriska iz Zadružne zveze Slovenije, Cvetka 

Zupančiča iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in dr. Jožefa Jakoba Osterca, prvega slovenskega 

kmetijskega ministra, je v uvodu nagovoril predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, nato pa še predsednik SKZ 

pri SLS Rok Sedminek. 

 

Celotno novico z videoposnetki si lahko preberete oz. ogledate tukaj. 

Fotografije z dogodka si lahko pogledate tukaj. 

 

 

Predstavniki nevladnih kmetijskih organizacij ob 

praznovanju 27 let SKZ in SLS o slovenskem 

kmetijstvu 

Ljubljana, 13. maj 2015 – SLS je v ponedeljek zvečer 

obeležila 27. obletnico ustanovitve Slovenske kmečke zveze 

in s tem svoj 27. rojstni dan. Po slavnostnih nagovorih 

predsednika SLS mag. Marka Zidanška in predsednika SKZ 

pri SLS Roka Sedmineka so na dogodku svoj pogled na 

obletnico, spomine in trenutno stanje kmetijstva v Sloveniji 

predstavili povabljeni predstavniki slovenskih nevladnih 

kmetijskih organizacij, in sicer strokovni tajnik Sindikata 

kmetov Slovenije Jernej Redek, podpredsednik Zveze 

lastnikov gozdov Slovenije Janez Beja, predsednica Zveze 

kmetic Slovenije Irena Ule, predsednik Zadružne zveze 

Slovenije Peter Vrisk in predsednik Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije Cvetko Zupančič ter prvi slovenski 

http://bit.ly/1A2RWDR
http://on.fb.me/1Fa9HAg


kmetijski minister dr. Jožef Jakob Osterc. 
 
Glavne poudarke gostov si lahko preberete tukaj. 

 

Odziv predsednika SLS mag. Marka Zidanška na domnevno 

ovadbo NPU 

Ljubljana, 12. maj 2015 – Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je 

pred letom in pol, ko je bil mag. Marko Zidanšek predsednik 

Nadzornega sveta Holdinga slovenskih elektrarn (HSE), pričel 

preiskavo, povezano z dogovori o kupovanju in prodaji delnic 

Premogovnika Velenje. V medijih se je danes pojavila informacija, 

da naj bi NPU na specializirano državno tožilstvo vložil ovadbo proti 

šestim osebam, med njimi tudi predsedniku SLS mag. Marku 

Zidanšku. V odzivu za nekatere medijske hiše je danes Zidanšek 

povedal, da je informacijo o domnevni ovadbi izvedel iz medijev in 

sam ni prejel nikakršne ovadbe. Ponovil je, kar je povedal že leta 

2013, ko se je preiskava NPU začela, in sicer da kot nadzornik HSE 

ni storil ničesar nezakonitega. Preberi več ... 

 

 

 

V medijih / Komentar dr. Andreja Umeka v Demokraciji o 

izobraževanju 

Ljubljana, 11. maj 2015 – Demokracija je v zadnji aprilski številki (z dne 30. 4. 

2015) objavila komentar vodje Strokovnega sveta pri predsedniku SLS dr. 

Andreja Umeka z naslovom Kritični resor – izobraževanje, v katerem avtor 

piše o znanju kot temeljnem dejavniku gospodarske uspešnosti in 

družbenega razvoja. Ustvarjanje in prenos znanja bi moralo biti za Slovenijo 

prednostna naloga, vendar odstop že dveh ministric za izobraževanje 

trenutne Vlade RS žal kaže drugače. V komentarju dr. Umek izpostavi še 

nujnost prilagoditve slovenskega izobraževalnega sistema trgu dela, da bi 

lahko zagotovili uspešnejše in bolj konkurenčno gospodarstvo ter socialni 

mir. 

Komentar dr. Umeka je objavljen tudi na spletni strani Demokracije, v 

nadaljevanju pa ga z dovoljenjem avtorja objavljamo v celoti. Preberi več ... 
 

 

http://bit.ly/1cA0XcL
http://bit.ly/1IAfyT9
http://bit.ly/1G9n9X0
http://bit.ly/1IAkXd3


Luka Ilc na Radiu Sora: Lokalna politika daje mlademu človeku možnost 

udejanjiti svoje ideje 

Ljubljana, 8. maj 2015 – Član Izvršilnega odbora SLS Luka Ilc je bil včeraj gost na 

Radiu Sora. Spregovoril je o novem vodstvu stranke, o svoji odločitvi za politično 

udejstvovanje in izkušnjah s političnim delom na lokalni ravni. Trenutna politična 

situacija v Sloveniji ga skrbi, upa pa, da bodo ljudje pri odločanju na volitvah 

ponovno začeli zaupati strankam s tradicijo, kakršna je SLS. Po njegovem mnenju 

je 27. obletnica ustanovitve Slovenske kmečke zveze, ki jo bo SLS obeležila 

prihodnji teden, dobra priložnost, da se zavemo temeljev dobre politike, to so 

iskreni in dobri nameni, kako delati dobro. Preberi več ... 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1A2oK06
http://bit.ly/1G9hfFj


 
 

 

 

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. 

 

 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

 

mailto:sls@sls.si
http://bit.ly/1L3OMRq
http://bit.ly/1bS27Qe


 
 

Prosimo vas za potrditev udeležbe do 18. maja 2015 na 
prijavnico: http://goo.gl/forms/nNyOoRN87A. 

 

 

 

 

Komisija za kohezijo teritorialne politike Odbora regij 

EU sprejela mnenje poročevalca dr. Ivana Žagarja o 

izidu pogajanj o partnerskih sporazumih in operativnih 

programih 

Ljubljana, 14. maj 2015 – Župan Občine Slovenska Bistrica dr. 

Ivan Žagar je v torek, 12. maja 2015, v Rigi na seji Komisije za 

kohezijo teritorialne politike (COTER) Odbora regij EU (CoR) 

predstavil svoje poročevalsko mnenje z naslovom Izid pogajanj 

o partnerskih sporazumih in operativnih programih (Outcome 

of the negotiations on the partnership agreements and 

operational programmes), ki ga je sestavil kot poročevalec 

CoR. Mnenje je bilo na seji sprejeto. Dr. Žagar v mnenju 

 

http://goo.gl/forms/nNyOoRN87A
https://docs.google.com/forms/d/1BEJbPM9A0HmyhbOOdh7oX8T5DbXqJHDa0mV7ivEHN1g/viewform?c=0&w=1


izpostavlja, da načelo partnerstva ni le prazen koncept, pač pa 

predpogoj za uspeh kohezijske politike. Kakovostna 

partnerstva in nova orodja za financiranje bi izboljšala izrabo 

evropskih sredstev. Regionalne in lokalne oblasti želijo bolj 

učinkovito izrabljati strukturna ter investicijska sredstva, za to 

pa bi se jih moralo obravnavati kot polnopravne partnerje. 

Preberi več ... 

 

 

Govor evropskega poslanca Franca Bogoviča ob 
11. obletnici vstopa Slovenije v EU in dnevu 
Evrope 
 
Spoštovani Slovenke in Slovenci, 
Ptujčanke in Ptujčani, 
Dragi Evropejke in Evropejci! 
  
Zahvaljujem se županu Mestne občine Ptuj Miranu 
Senčarju in predsedniku Turističnega društva Ptuj za 
povabilo, da sem danes skupaj z vami na vašem 
praznovanju 11. obletnice vstopa Slovenije v Evropsko 
unijo in Dneva Evrope, ki bo jutri – v soboto, 9. maja. 
  
Enajst let smo že Slovenke in Slovenci uradni del 
evropske družine, a tako živ je še vedno spomin na dan, 
ko je naša mlada slovenska država postala polnopravna 
članica Evropske unije – 1. maja 2004. To je bil dan, ko 
je Slovenija uresničila enega svojih najpomembnejših 
ciljev države od osamosvojitve leta 1991 dalje, ki pa je 
bil tudi težko dosegljiv in smo se zanj morali zelo 
potruditi. 
Pot v Evropsko unijo smo začeli tlakovati že leta 1992 s 
prošnjo za sklenitev Evropskega sporazuma o 
pridružitvi. Podpis tega sporazuma smo dosegli štiri leta 
kasneje – 1996. Preberi več ... 

 

 

 

http://bit.ly/1cA5OdW
http://bit.ly/1HfCGTZ


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

 

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://www.eutraining.eu/eu_jobs


Mesta prihodnosti skozi storitvene inovacije: brezplačna poletna šola za nadobudne 
podjetnike 

Si kreativen študent dodiplomske ali podiplomske smeri oz. diplomant z odlično poslovno idejo? 

Lahko s pomočjo IKT izboljšaš prihodnost? 

Želiš postati podjetnik? 

Pridruži se nam na brezplačni poletni šoli 'Mesta prihodnosti skozi storitvene inovacije' (ang. Cities of the Future 
through Service Innovation), ki bo potekala med 12. in 22. julijem 2015 v Ljubljani – Zeleni prestolnici Evrope 

2016. 

 
Mesto bo ponudilo dodaten navdih pri razvoju storitev, ki naslavljajo družbene in okoljske izzive v urbanih okoljih. 

S pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) boš snoval storitve, ki rešujejo izzive povezane z 
mobilnostjo, onesnaževanjem, oskrbo s hrano, učinkovitejšo rabo energije, zdravstvene izzive, povezane s 
starajočim se prebivalstvom, itd. V desetih dneh boš spoznal kreativne pristope k razvoju ideje, sodeloval z 

izkušenimi mentorji ter v interdisciplinarni ekipi testiral in izpopolnjeval svojo poslovno idejo, razvil poslovni 
model in komunikacijski načrt, raziskal priložnosti financiranja, se predstavil investitorjem in morda imel kot eden 
izmed dveh najboljših projektov na poletni šoli priložnost sodelovati na mednarodnem tekmovanju najboljših IKT 

poslovnih idej. 

Začni svojo podjetniško pustolovščino s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (UL FRI) in 
Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). 

Prijave na poletno šolo zbiramo do vključno 15. maja 2015 na: www.f6s.com/crea. 

Na poletno šolo se lahko prijaviš sam ali z že oblikovano podjetniško ekipo. Pri izboru udeležencev bodo imeli 
prednost kandidati s kreativnimi idejami, ki temeljijo na informacijsko-komunikacijskih tehnologijah (IKT) in imajo 

potencial čim večjega družbenega in/ali ekološkega vpliva. 

Več informacij najdeš na: http://www.creasummeracademy.eu/, kjer so predstavljene tudi poletne šole v 5 
partnerskih državah projekta CREA. 

http://www.f6s.com/crea
http://www.creasummeracademy.eu/
https://www.facebook.com/zumerklemen/photos/950548701651519


 

  

  
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

