Dragi prijatelji Slovenske ljudske stranke,
»Na stara leta se vračajo v spomin doživetja iz mladosti s posebno
jasnostjo in razločnostjo« je napisal, po mnenju mnogih, največji
slovenski politik dr. Anton Korošec. Naj jasnost, razločnost in odločnost
naših prihodnih dejanj v Slovencih vzbudi upanje, da prihaja nekdo, ki na
prvo mesto postavlja ljudi ter ima voljo, vizijo in pogum, da se znova
zapiše v zgodovino.

Pretekli teden je bil za Slovensko ljudsko stranko eden bolj
delavnih. S predsednikom sva bila na mnogih delovnih obiskih
političnih, stanovskih in duhovnih avtoritet Slovenije. Z veseljem
ugotavljava, da prav vsak izmed njih iskreno pogreša glas
Slovenske ljudske stranke v slovenskem parlamentu, našo
konstruktivno politiko usmerjeno v prihodnost in hkrati iskreno
pritrjujejo viziji ter odločni politiki, ki jo vodi naš predsednik mag.
Marko Zidanšek.
V našo novo ekipo ste povabljeni vsi. Pomagajte nam v srčnem naporu,
da Slovenska ljudska stranka znova doživi mladost in s pomočjo
neprecenljivih zgodovinskih izkušenj bomo skupaj zgradili deželo na
katero bomo Slovenci ponosni.

Želim vam prijetno branje SLS Novičnika.
Primož Jelševar
podpredsednik SLS

Peticijo za ohranitev NMP lahko podprete na
spletni strani www.ohranimoNMP.si
Spoštovane
Slovenije,

državljanke

in

državljani

Republike

predlog Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, ki
ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje Republike
Slovenije obeta, da bomo v Sloveniji na področju nujne

medicinske pomoči (NMP) naredili velik korak nazaj.
Menim, da slovensko zdravstvo potrebuje reformo,
vendar to ni pravi način. V reorganizaciji centrov NMP in
njihovih satelitov se namreč skriva tudi ukinitev
obstoječih in delujočih centrov NMP, ki so ključnega
pomena za prebivalce težje dostopnih krajev po
Sloveniji. Zavzemam se za ohranitev ustavne pravice do
zdravstvene oskrbe za vse državljanke in državljane – s
tega vidika je ta pravilnik protiustaven, saj vzpostavlja
neenakost državljanov. V manjših krajih bo do nujnega
bolnika prišel samo reševalec brez zdravnika. Dve
tretjini državljanov ne živita v centrih. Preprečiti
moramo, da bi postali na področju zdravstvene oskrbe
drugorazredni državljani! Eden od razlogov za nov
Pravilnik o službi NMP je tudi v racionalizaciji
namenjenih sredstev, vendar bi v Sloveniji lahko denar
prihranili pri marsičem drugem – pri zdravju ljudi in
reševanju življenj pa moramo potegniti odločno črto.
Pobudo za peticijo za ohranitev centrov NMP sem dal, da
skupaj poskrbimo za to, da se standard službe NMP ne bo
znižal in ogrozil vseh nas.
Pri NMP vsaka minuta šteje in igranje s človeškimi življenji je
nesprejemljivo, zato vas vabim, da peticijo za ohranitev
centrov

NMP

podpišete

tudi

vi

na

spletni

strani

www.ohranimonmp.si!
mag. Marko Zidanšek
pobudnik in prvopodpisnik peticije za ohranitev NMP ter
predsednik SLS

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: SLS podpira zahteve slovenske
obrti in podjetništva za boljše poslovno okolje
Pred 13. Forumom obrti in podjetništva na Bledu
Ljubljana, 4. junij 2015 – »V SLS z veseljem ugotavljamo, da so izražene zahteve
slovenskih obrtnikov in podjetnikov za boljše poslovno okolje povsem v skladu z
našimi stališči in pogledi na gospodarsko, obrtniško in podjetniško problematiko,
zato njihove zahteve v celoti podpiramo in pozivamo Vlado RS, da prisluhne
slovenskim obrtnikom in podjetnikom ter v najkrajšem času poskrbi za potrebne

spremembe v zakonodaji in predpisih,« pred jutrišnjim 13. Forumom obrti in
podjetništva poziva predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. Preberi več ...

Zidanšek in Gorinšek: Za življenja gre – centre nujne
medicinske pomoči moramo ohraniti po vsej Sloveniji!
Danes začetek zbiranja podpisov za vseslovensko peticijo za
ohranitev NMP na www.ohranimoNMP.si
Ljubljana, 3. junij 2015 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek
in predsednik Kluba županov pri SLS Miran Gorinšek sta danes
predstavila stališče SLS o predlogu Pravilnika o službi nujne
medicinske pomoči in napovedala začetek zbiranja podpisov
za ohranitev delujočih centrov NMP po Sloveniji. Peticija za
ohranitev NMP namerava povezati čimvečje število civilnih
iniciativ, ki so že nastale v mnogih občinah po vsej Sloveniji,
predvsem v tistih, ki bodo s sprejemom Pravilnika o službi
NMP izgubile svoj center NMP. Pobudnik in prvopodpisnik
peticije za ohranitev NMP mag. Marko Zidanšek je izpostavil,
da je v primeru sprejema tega pravilnika pričakovano
poslabšanje dostopnosti državljank in državljanov do
medicinske oskrbe, ki pa je zagotovljena z 51. členom Ustave
RS: »Tisti, ki živijo na podeželju oz. v manjših krajih po
Sloveniji, morajo biti deležni enake obravnave, kot drugod po
Sloveniji.« Preberi več ...

Jasmina Opec: Sklepam, da so državnozborske volitve pred
vrati
Murska Sobota, 2. junij 2015 – »Naš mandat se je res dobro začel,
s tvornim medsebojnim sodelovanjem v Mestnem svetu, zato mi
odločitev župana dr. Jevška, da “kaznuje” mojo legitimno in
demokratično odločitev, še posebej, ker je nastal dvom, ali je
Mestni svet sploh pristojen, da o njej glasuje, ali pa ima to
pristojnost mestna uprava sama, in glede katere je imela večina
mestnih svetnikov enako stališče, kot jaz, ni razumljiva, še bolj
nerazumljiva pa zato, ker sem zanjo izvedela prek medijev,«
današnjo razrešitev s položaja podžupanje Mestne občine Murska
Sobota komentira Jasmina Opec. Preberi več ...

Podpredsednik SLS Primož Jelševar: Slovenija bi se s sprejemom dane
novele zakona o medijih odrekla precejšnjemu delu svoje glasbe
Ljubljana, 2. junij 2015 – »V SLS podpiramo vsako prizadevanje za širjenje
slovenskega jezika in spodbujamo uporabo slovenske govorjene in pisane
besede. Še več, prepričani smo, da je treba ukrepe za ohranitev slovenskega
jezika zaradi vse večjega razvrednotenja jezika tako v zasebni uporabi kot tudi v
javnih nastopih uvrstiti med prednostne naloge države. V tem pogledu
pozdravljamo novelo zakona o medijih, ki jo je pripravilo Ministrstvo za kulturo
RS,« pojasnjuje podpredsednik SLS Primož Jelševar, a hkrati opozarja, da je
opredelitev slovenskosti glasbe le glede na jezik njenega vokalnega dela preozka:
»Slovenija se z dano novelo zakona o medijih dejansko odreka precejšnjemu delu
svoje glasbe, s tem pa tudi nezanemarljivemu delu lastne kulture, ki se v
sodobnem svetu razvija tudi v sozvočju z mednarodnimi tokovi. Definicija
slovenske glasbe kot vokalne oziroma vokalno-instrumentalne glasbe, izvajane v
slovenskem jeziku, ter instrumentalne glasbe slovenskega izvora znova dokazuje,
kako ozkogledi znajo biti naši odločevalci.« Preberi več ...

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.

Oddaja Ljudje in zemlja o
problematiki organiziranja
proizvajalcev sadja in zelenjave v
Sloveniji
Oddaja Ljudje in zemlja, ki je bila na
RTV Slovenija – 1. programu
predvajana v nedeljo, 31. maja 2015
ob 12. uri, je celovito osvetlila dejstvo,
da je Slovenija žal ena redkih evropskih
držav, ki na področju sadjarstva in
zelenjadarstva nima lastne organizacije
pridelovalcev, prek katere bi kmetje
lahko dosegali hitrejši tehnološki
razvoj, organizirali proizvodnjo in
prodajo, krepili položaj v prehranski
verigi ter sodelovali pri oblikovanju
finančnih in zakonskih okvirjev
delovanja. In to kljub temu, da
Evropska kmetijska politika že
desetletja spodbuja kmete k
povezovanju v organizacije
proizvajalcev. Pridelovalci sadja in
zelenjave so namreč zaradi hitro
pokvarljivih pridelkov v primeru
neugodnih tržnih razmer med najbolj
ranljivim in zato jim je v okviru sredstev
Skupne kmetijske politike po reformi iz
leta 2007 namenjen večji finančni
delež. Preberi več ...

Nagovor evropskega poslanca Franca Bogoviča
(SLS/EPP) ob 43. tednu cvička
Kostanjevica na Krki, 31. maj 2015 – Evropski poslanec Franc
Bogovič (SLS/EPP) je ob 43. tednu cvička napisal pozdravni
nagovor za tematski bilten ob tej priložnosti. Celoten nagovor
je podan v nadaljevanju:
Spoštovane obiskovalke in obiskovalci,
dovolite, da vas lepo pozdravim na 43. Tednih cvička. V veselje
mi je, da je Kostanjevica na Krki znova prevzela pomembno
vlogo gostiteljice te najbolj množične in prepoznavne vinske
prireditve pri nas. Na tem mestu gre priznanje predvsem Zvezi
društev vinogradnikov Dolenjske in njenim 32 društvom, ki
vsako leto znova prevzamejo zahtevno nalogo in združijo moči
v odlični organizaciji tega večdnevnega dogodka. Čestitke tudi
kostanjeviškemu vinogradniškemu društvu, ki kot domačin
zagotovo prevzema levji delež organizacijskih nalog. 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

.. 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

