
 

 

 
 

 

Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni člani in 
prijatelji Slovenske ljudske stranke, 
 
zadnja javnomnenjska raziskava Vox populi, ki jo je 
agencija Ninamedia izvedla med 12. in 14. majem 
2015, je pokazala, da bi SLS ponovno prestopila 
parlamentarni prag.  Omenjeni rezultat po mojem 
mnenju ni naključje. Je rezultat trdega dela, zato še 
bolj verjamem, da je pot, ki smo si jo začrtali na 
decembrskem Kongresu SLS, prava.  
 
Tukaj pa se naše delo ne konča – zato vas vse lepo 
vabim, da se še bolj aktivno vključite v delovanje 
stranke in skupaj dokažemo, da se tudi v najtežjih 
trenutkih SLS ne bo nikoli predala. 
 
Želim vam prijetno branje SLS Novičnika. 
 
mag. Marko Zidanšek, 
predsednik SLS 
 

 

 

 

 

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/1LoM9K9


 

 

 

 

Dr. Drago Čepar Zvezi upokojencev pri SLS predstavil svojo 

knjigo Vojak in vera 

Ljubljana, 21. maj 2015 – Na dnevnem redu skupne seje Izvršilnega in 

Glavnega odbora Zveze upokojencev pri SLS, ki je potekala v torek, 19. 

maja 2015, je bila tudi predstavitev knjige Vojak in vera, ki jo je leta 2014 

v elektronski obliki izdalo Ministrstvo za obrambo RS. Knjigo na 21 

straneh, ki ima podnaslov Duhovna oskrba vojakov in odnos med 

državo ter verskimi skupnostmi v Evropi in Natu,  je predstavil njen avtor 

dr. Drago Čepar, ki je to področje začel spoznavati kot delavec MORS 

leta 1997. Preberi več ... 

 

 

 

 

 

Slovenskim čebelarjem čestitamo ob njihovem prazniku 

Ljubljana, 20. maj 2015 – Ob slovenskem čebelarskem 
prazniku želimo vse najboljše slovenskim čebelarjem, ki s 
svojim marljivim delom skrbijo za biotsko raznovrstnost v 
naši deželi, polni naravnih čudes. 

V SLS ob tej priložnosti čestitamo tudi Čebelarski zvezi Slovenije 

za njihovo pobudo za imenovanje 20. maja za svetovni dan čebel 

in držimo pesti, da bo rojstni dan utemeljitelja sodobnega 

slovenskega čebelarstva Antona Janše, ki ga danes praznujemo 

kot slovenski čebelarski praznik, že kmalu postal svetovni. Preberi 

več ... 

 

 

Volilni občni zbor Slovenske narodne zveze pri SLS: Za večjo 

samooskrbo s hrano in za zaščito slovenskega jezika 

Ljubljana, 18. maj 2015 – Na volilnem občnem zboru Slovenske narodne zveze 

pri SLS, ki je v soboto, 16. maja 2015, potekal v Bohinju, so delegati izvolili novo 

vodstvo in določili usmeritve dela za naslednji mandat. Občnega zbora sta se 

udeležila tudi predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in podpredsednik SLS 

Primož Jelševar. Za predsednika SNZ pri SLS je bil ponovno izvoljen Marjan 

Podobnik, podpredsednika sta postala Rudi Merljak in Joško Joras. Preberi več 

... 

 

 

 

http://bit.ly/1cPUxGx
http://bit.ly/1JDdFo7
http://bit.ly/1JDdFo7
http://bit.ly/1LbnQi2
http://bit.ly/1LbnQi2


 

 

 

Predsednica SŽZ pri SLS Vesna Starman ob mednarodnem 

dnevu družin: Naloga politike je, da prepreči zatiranje 

zaposlenih staršev 

Ljubljana, 15. maj 2015 – Letošnji mednarodni dan družin poteka pod 

geslom Ali so moški glavni v družini? To je po mnenju predsednice 

Slovenske ženske zveze pri SLS Vesne Starman odlična priložnost, da 

javnost opozori na pomen družin in nujnost spodbujanja boljšega 

razumevanja ter usklajevanja družinskega življenja s poklicnim. Politika 

ima pri tem predvsem dve pomembni nalogi. Prvič, preprečiti mora 

diskriminatorna ravnanja, ki ne priznavajo enakih pravic za vse in zatirajo 

zaposlene starše. Drugič, pomagati mora omogočiti spodbudno, 

družinam prijazno delovno okolje in ustvariti podporne ukrepe, ki bodo 

krepili enakomernejšo porazdelitev starševskih obveznosti med obema 

spoloma ter zmanjševali diskriminacijo na trgu dela, po drugi strani pa 

bodo upoštevali tudi značilnosti delovnega procesa in pobude 

delodajalcev. Preberi več ... 
 

 

 

 

 

http://bit.ly/1EXUMWF
http://bit.ly/1dmEl0k


 

 

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. 

 

 

 

10. KONGRES PODMLADKA EVROPSKE 
LJUDSKE STRANKE 
Ljubljana, 21. maj 2015 - Med 14. in 17. majem 
2015 je v Portu na Portugalskem potekal 10. 
Kongres Yepp-a, podmladka Evropske ljudske 
stranke. Delegacija Nove generacije SLS v 
sestavi Jasmina Opec , Sašo Krabonja in Tibor 
Vöröš  je na kongresu aktivno sodelovala pri 
razpravah o spremembi statuta, novemu 
programskemu dokumentu Yepp-a ter pri 
razpravi o številnih resolucijah. 
Tekom kongresa v Portu se je delegacija Nove 
generacije SLS srečala tudi s predsednikom 
Evropske ljudske stranke, Josephom Daulom. 
Na kongresu se je izvolilo tudi novo vodstvo 
Yepp-a, predsednik je ponovno postal  
Konstantinos Kyranakis, ki se je na povabilo 
predsednice Nove generacije Jasmine Opec 
udeležil kongresa Nove generacije leta 2013 v 
Ivancih. To je bil do sedaj edini obisk 
kateregakoli predsednika Yepp-a na kongresih 
političnih podmladkov v Sloveniji. 
Kongres Yepp-a je v svoje vrste sprejel tudi 5 
novih članic organizacij, to so Mladež HDZ BIH 
iz Bosne in Hercegovine, IKSZ iz Madžarske, 
Juventude Popular iz Portugalske, The Youth of 
Liberal Democratic Party iz Moldavije in KDMS 
iz Slovaške. Preberi več ... 

 

 

mailto:sls@sls.si
http://bit.ly/1HwDKWr


 

 

 

Poziv k pospešitvi širitvenega procesa EU na 
območje zahodnega Balkana in h krepitev 
predpristopnih pomoči EU za hitrejši razvoj 
regije 
 

Strasbourg, 19. maj 2015 – Evropski poslanec Franc 
Bogovič (SLS/EPP) je včeraj pozno zvečer prvi dan 
majskega zasedanja Evropskega parlamenta dejal, 
da zadnji dogodki v Makedoniji, kot tudi na 
Kosovem, v Srbiji in Bosni in Hercegovini 
opozarjajo, kako nevarno in krhko je območje 
zahodnega Balkana. Preberi več ... 

 

 

 

Ureditev področja trgovine z minerali je 
daleč največja razvojna pomoč, ki jo lahko 
EU ponudi afriškim državam 
 
Strasbourg, 19. maj 2015 – Na današnjem 
zasedanju je Evropski parlament obravnaval 
poročilo evropskega poslanca Iuliuja Winklerja  z 
naslovom Samopotrjevanje potrebne skrbnosti 
uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij, 
prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim 
tveganjem. Trgovina z naravnimi bogastvi iz držav 
tretjega sveta, ki velikokrat predstavlja evidentno 
kršenje človekovih pravic in posredno pomeni tudi 
financiranje oboroženih spopadov v teh državah, 
je nedvomno velik problem, ki mu mora EU 
nedvomno nameniti veliko pozornosti. Preberi več 
... 

 
 
 
 

 

 

 

http://bit.ly/1c78rmN
http://bit.ly/1PYGL10
http://bit.ly/1PYGL10
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/04/Bogovi%C4%8D-parlament-11-1024x682.jpg
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/04/Bogovi%C4%8D-parlament-7-1024x682.jpg


 

 

Si želiš preživeti štiri mesece na Danskem in spoznati mlade nadobudneže iz cele 
Evrope ter z njimi ustvariti t.i. ‘’Melting pot’’? Si pred kratkim diplomiral/a in se ti je 
porodilo vprašanje:  ‘’Kaj in kako naprej?’’ Ali pa si želiš odmor med študijem? 
Preprosto imaš čas in bi ga rad preživel koristno? 
  

Potem je Højskolen Østersøen prava izbira, saj je glavni cilj programa odkriti in okrepiti znanja, 
spretnosti in veščine vsakega posameznika v stimulativenm in spodbudnem okolju. Udeležencem ni 
potrebno priložiti nobenih potrdil izobrazbe ali drugih certifikatov s področja šolanja, saj želimo 
ustvariti netekmovalno okolje, zato tekom programa tudi ni preverjanj znanj. Po štirih mesecih 
odideš od tu z obogatenim CV-jem, novim uporabnim znanjem, samostojnejši, odločnejši in morda 
ugotoviš kaj je tvoje poslanstvo in kaj bi rad v življenju počel/a. Gre za koncept vse življenjskega 
učenja. Predvsem pa spoznaš prijatelje iz cele Evrope in tako postaneš pomemben član ´´Mini 
Europe´´.  
  
Tekom bivanja boš pridobil/a znanje iz širokega spektra aktualnih tem s področja mladi in 
komunikacija, družbeno-ekonomskih dogodkov, kulture, politike, športa, glasbe ter razvil socialne in 
komunikacijske veščine… znanje tujih jezikov pa boš postavil na vsaj eno stopničko višje. Izbiraš 
lahko med učenjem nemščine, angleščine in osnov danščine. 
                             
Cena za 4 mesečni program je 750€. (možnost plačila na dva obroka). V ceno je vključeno 
izobraževanje, nastanitev, hrana, izleti in eno-tedenski obisk Bruslja. Izvedbo programa omogoča EU 
in dansko Ministrstvo za šolstvo, ki krije stroške do polne cene programa. 
  

Za dodatne informacije obišči spletno stran - http://www.hojoster.com/ ali piši Manci Müller 

(mm@hojoster.dk), mednarodni koordinatorki.  
Ali prek Facebooka: https://www.facebook.com/hojoster.  

 

 

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, 

http://www.hojoster.com/
mailto:mm@hojoster.dk
https://www.facebook.com/hojoster
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


 

 

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  

 

  

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

 

 

 

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
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

