Dragi prijatelji Slovenske ljudske stranke,
danes so srednje šole zasuli devetošolci, ki so se prišli dokončno vpisat na želeno šolo.
Dopoldne smo srečevali še več mladosti in veselja, popoldne resne obraze maturantov,
ki opravljajo ustne izpite. Usoda enih in drugih je v precejšnji meri odvisna od okoliščin,
le te so pa odvisne od odločitev odraslih.
Politika je skrb za skupne zadeve in člani političnih strank se moramo tega še posebej
zavedati. Ker so človeški viri omejeni, morajo stranke med sabo sodelovati. Enako velja
za notranji ustroj stranke. SLS postaja aktivna v vseh občinah Slovenije, na Glavnem
odboru smo se lahko prepričali, da so Zveze in Združenja znotraj stranke zelo delavna. S
sodelovanjem in medsebojnim poslušanjem bomo iz različnih mnenj vodili uspešno
enotno politiko stranke.
Da bo Slovenska ljudska stranka lahko v večji meri z dobrimi in konkretnimi predlogi
vplivala na razvoj Slovenije, je nujno, da strokovni odbori čim prej zaživijo. Predsednik
SLS mag. Marko Zidanšek želi, da to napravimo v tem mesecu. Če ste pripravljeni
sodelovati v kakšnem strokovnem odboru, vas prosim, da se javite tajništvu stranke.
Za konec vsem čestitam ob prihajajočem prazniku Dnevu državnosti. V Slovenski ljudski

stranki smo lahko zelo ponosni na vlogo, ki jo je SLS odigrala pri nastanku samostojne
države Republike Slovenije. Upam, da se v torek v čim večjem številu srečamo na Jančah
na 24. tradicionalnem praznovanju dneva državnosti, ki ga organizira MO SLS Ljubljana.
Želim vam prijetno branje SLS novičnika.
Mag. Franc Rozman, podpredsednik SLS

Vljudno Vabljeni na 24. obletnico samostojne države in tradicionalnega kresovanja na Jančah

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

V medijih / Odziv dr. Umeka na članek v časniku Delo ‘Škoda bi bilo okolje onesnaževati s poceni
teorijami’
Ljubljana, 17. junij 2015 – Dr. Andrej Umek je v odzivu na članek v časniku Delo z naslovom Škoda bi bilo okolje
onesnaževati s poceni teorijami opozoril na nujnost ekvidistance do vseh totalitarizmov.
V nadaljevanju z dovoljenjem dr. Umeka v celoti objavljamo njegov prispevek, kot je bil izvorno objavljen na
spletnem portalu Časnik.si.
Intervju Klare Škrinjar z g. Miho Kosovelom Delo, 25. 5. 2015 opozarja kot tudi številni drugi članki, ki se v zadnjem
času pojavljajo v slovenskih medijih, na vzpon desnega ekstremizma – fašistoidnih gibanj v Evropi. Za mene in
številne druge, ki se skušamo temu zoperstaviti in vidimo v tem vzponu grožnjo Evropi kot si jo želimo,
demokratično Evropo kot povezavo držav, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, ima prispevek
ga. Škrinjar bistvene pomanjkljivosti in je v nasprotju z v naslovu izraženo mislijo. Preberi več ...

Janez Jenko na Radiu Sora: V Škofji Loki moramo racionalizirati
Ljubljana, 15. junij 2015 – Predsednik Občinskega odbora SLS Škofja Loka Janez Jenko je bil v četrtek, 4. junija
2015 gost v pogovorni oddaji na Radiu Sora. Dotaknil se je delovanja SLS in dogajanja v Občini Škofja Loka. Dejal
je, da je SLS od kongresa, na katerem je bil za predsednika SLS izvoljen mag. Marko Zidanšek, opravila notranjo
konsolidacijo: »Vse zveze in klube pri SLS je bilo treba spraviti na isti imenovalec in to je Zidanšku dobro uspelo
… poenotil jih je in sedaj se dela naprej.«
Janez Jenko je spregovoril tudi o povišanju cene za odvoz odpadnih voda iz greznic, ukrepu, ki ga je sprejel
škofjeloški Občinski svet z županovo večino. Ob tem je opozoril na neobičajno in nesprejemljivo določilo, ki
prejeto ceno pogojuje s prometom podjetja ob koncu leta: »Ceno je postavila komunala, ki je zasebno podjetje
… Ali lahko izvozno podjetje na zahod pošlje izdelek, mu določi ceno in reče, da se bo konec leta videlo, ali bodo
s to ceno prišli skozi – če bodo, dobro, drugače pa bodo ceno povišali?!« Pojasnil je, da je bil na isti, šesti seji
obravnavan tudi računovodski obrat, ki naj bi delal za društva in tudi za potrebe obračuna vode: Preberi več ...

SLS in stroka za enotno upravljanje in enoten informacijski sistem v zdravstvu
Na okrogli mizi Ozdravimo slovensko zdravstvo tudi o odgovornosti in medsebojnem sodelovanju
Ljubljana, 12. junij 2015 – Včeraj je v organizaciji SLS potekala okrogla miza z naslovom Ozdravimo
slovensko zdravstvo, na kateri so predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in strokovnjaki iz različnih
zdravstvenih organizacij, predsednik Zdravniške zbornice Slovenije prim. Andrej
Možina, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Darinka Klemenc, član Sekcije
za kakovost v zdravstvu Slovenskega združenja za kakovost in odličnost Tomaž Rusimovič, ter
reševalec Zdravstvenega doma Krško in vodja projekta Rešimo življenja Sebastjan
Komočar, razpravljali o tem, na kakšen način ter kje začeti učinkovito in odgovorno reformo
slovenskega zdravstvenega sistema. Prisluhnili so prispevku strokovnjakinje za informacijski sistem
KAGES Inne Mlade, v katerem je spregovorila o uspešni uvedbi enotnega informacijskega sistema v
23 bolnišnicah na avstrijskem Štajerskem. Spregovorili so tudi o peticiji za ohranitev NMP, ki se je
na pobudo predsednika SLS mag. Marka Zidanška začela zaradi spornega predloga Pravilnika o
službi nujne medicinske pomoči in še vedno buri duhove povsod po Sloveniji. 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.

Srečanje članov MO SLS Slovenj Gradec
V sredo, 10. junija 2015 člani MO SLS Slovenj Gradec pripravili že tradicionalno
predpočitniško druženje, ki je bilo tokrat pri Borovniku na Legnu. Obiskal nas je
tudi predsednik stranke mag. Marko Zidanšek. Po krajšem uradnem delu smo v
sproščenem vzdušju preživeli prijeten popoldan. Poleg pijače ni manjkala niti
pestra kulinarika: naše članice in člani so se izkazali in poskrbeli za izjemno
dober bograč, ribji biftek, osvežilno ledeno torto in številna domača peciva.

Bogovič: Oblikovanje Jadransko-jonske makro regije priložnost za
oblikovanje skupne regionalne ponudbe in produktov ter lažji dostop
do EU denarja
Bruselj, 17. junij 2015 – Odbor za Regionalni razvoj (REGI) v Evropskem
parlamentu je danes razpravljal o Osnutku poročila za EU strategijo za Jadranskojonsko regijo. V razpravi je aktivno sodeloval tudi evropski poslanec Franc
Bogovič (SLS/EPP), ki je za omenjeno poročilo poročevalec v senci v imenu
največje politične skupine EPP. Bogovič je v razpravi pohvalil vsebinsko širino
osnutka poročila poročevalca Ivana Jakovčiča, hrvaškega evropskega poslanca,
kot tudi prizadevanja Evropske komisije, da tudi za ta del Evrope oblikuje makroregijo in se krepi zaupanje med državami ter se aktivneje spodbuja sodelovanje
držav članic (Slovenija, Hrvaška, Italija in Grčija) in držav kandidatk ali potencialnih
kandidatk (Srbija, Črna Gora, BiH, Albanija). “Predvsem je to pomembno pri
izmenjavi izkušenj ter pri skupnem načrtovanju različnih čezmejnih projektov, kot
so povezovanje in regionalizacija turistične ponudbe, energetska in prometna
infrastrukturna vlaganja, varovanje okolja in podobno. S takšnim pristopom
projekti lažje pridejo do virov financiranja kot tudi kandidirajo za denar iz
evropskih skladov,” poudarja Bogovič. Preberi več ...

Bogovič: Evropa je gonilna sila pri zavedanju problema klimatskih sprememb
Strasbourg, 11. junij 2015 – Poslanec Evropskega parlamenta Franc Bogovič (SLS/EPP) je podprl
predlog o sklenitvi dogovora iz Dohe h Kjotskemu protokolu. Prepričan je, da je zavedanje
problema klimatskih sprememb v Evropi zelo veliko. »Evropa je gonilna sila na tem področju,
hkrati pa smo pokazali in dokazali, da je na področju zelenih delovnih mest cela vrsta priložnosti
tudi za evropska delovna mesta,« je v razpravi v Evropskem parlamentu dejal Bogovič.
Pozdravil je dejstvo, da k temu stremljenju sledijo tudi ostale velike onesnaževalke. »In to, kar je
bilo še nekaj let nemogoče pričakovati: da bi Kitajska na primer vlagala v obnovljive vire, v
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, je danes resničnost. Verjamem, da bo na pariškem
srečanju konec leta tem usmeritvam Evrope sledila tudi še cela vrsta svetovnih, velikih,
gospodarstev,« je še dejal Bogovič na junijskem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta.
Preberi več ...

Predlog Poročila o obetih za sektor mleka v EU z 2 predlogoma
amandmajev Franca Bogoviča za podporo vključevanju kmetov v
OP-je
Strasbourg, 11. junij 2015 – Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in
razvoj podeželja (AGRI), v katerem kot nadomestni član deluje tudi evropski
poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), je ta teden ob robu plenarnega zasedanja
Evropskega parlamenta sprejel Poročilo o obetih za sektor mleka v EU in ga
tako pripravil za potrditev na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta
meseca julija. Bogovič je k predlaganem poročilu vložil večje število
amandmajev, med katerimi so bili številni vključeni v sprejete kompromisne
amandmaje, dva amandmaja pa sta bila sprejeta v prvotno predlaganem

besedilu. Gre za amandmaja, ki poudarjata pomembnost ustanavljanja
organizacij proizvajalcev oz. spodbujanja politične podpore k vključevanju
kmetov v organizacije proizvajalcev ter poudarjata pomembnost kriznega
programa pri spopadanju z nepoštenimi trgovinskimi praksami. Bogovič
poudarja, da sta ti dve vprašanji zelo pomembni tudi za prihodnost
proizvodnje mleka v Sloveniji. »Pomanjkljiva organizacija pridelovalcev
kmetom zmanjšuje pogajalsko moč, kar vpliva tudi na pojav nepoštenih
trgovinskih praks. Z ureditvijo prvega bo tudi drugega manj, česar se EU
zaveda,« pravi Bogovič, ki opozarja, da je ureditev te problematike nazadnje
vendarle na strani slovenske oblasti in samih kmetov. 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

