
 

 

 
 

 

Spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke,  
 
na predvečer dneva državnosti se je treba veseliti lastne države Slovenije. Treba se je spomniti, da so se 
uresničile sanje naših prednikov in vizionarjev našega naroda. Cilj in hotenje rodov sta bila uresničena, 
država je bila rojena. A ostali so cilji in vizije o lepšem življenju, o pravični, demokratični družbi, o družbi, 
kjer si z delom in sposobnostjo lahko vsak ustvari svoj življenjski prostor. Tako kot v časih postavitve lastne 
države, je Slovenska ljudska stranka lahko tudi danes politična sila za graditev vizije o lepšem življenju naših 
državljanov. Vztrajanje pri temeljnih vrednotah krščansko-socialne misli, iskanje skupnih in ne posamičnih 
ciljev, je temelj politike, ki jo lahko prepoznajo najširše množice slovenskih državljanov. Vztrajanje pri istih 
ciljih politike Slovenije in Slovenske ljudske stranke na daljši rok pomeni državniško vizijo in vedenje, kaj z 
lastno državo. Državna lastnina je naša skupna lastnina državljanov, naravne dobrine so nam dane v 
upravljanje v dobro vseh državljanov. Dobro upravljanje premoženja razlikuje dobrega kmečkega 
gospodarja od tistega, ki je kmetijo prodal, vse zapravil in postal hlapec na lastni zemlji. 
 
Umno, pošteno in vizionarsko upravljanje naredi državnike. Državnikov pa nam v Sloveniji hudo 
primanjkuje. V Slovenski ljudski stranki lahko ponudimo vizijo, poštenost in umno upravljanje in imamo 
ljudi z državniško držo. 
 
Igor Draksler, 
predsednik Glavnega odbora Slovenske ljudske stranke 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

Javno pismo predsednika SKZ pri SLS Roka Sedmineka proti ustanavljanju državnega podjetja za 

gozdove 

Ljubljana, 24. junij 2015 – Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek je danes v javnem pismu, 

naslovljenem na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja in ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano mag. Dejana Židana, izrazil nasprotovanje SKZ pri SLS ustanavljanju državnega podjetja za 

gozdove, in pozval k temeljitemu premisleku pred »ustanavljanjem največjega državnega kolhoza«. 

Javno pismo predsednika SKZ pri SLS Roka Sedmineka v nadaljevanju podajamo v celoti. Preberi več 

… 

 

 

http://bit.ly/1Ni1I7n
http://bit.ly/1Ni1I7n


 

 

Slavnostna govora predsednika SLS mag. Marka Zidanška in 

kmetijskega ministra Demosove vlade dr. Jožefa Jakoba Osterca 

na Jančah ob dnevu državnosti 

Ljubljana, 23. junij 2015 – Mestni odbor SLS Ljubljana, pod vodstvom 

mestnega svetnika SLS Janeza Žagarja, je že 24. organiziral 

tradicionalno praznovanje dneva državnosti in kresovanje na 

Jančah. Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je v slavnostnem govoru 

med drugim izpostavil trenutni položaj Slovenije in Načrt SLS za trajen 

izhod Slovenije iz krize, ki ga je stranka pripravila v sodelovanju s 

strokovnjaki z različnih področij. Izrazil je ponos nad uspehom peticije za 

ohranitev NMP, ki je do danes zbrala že prek 2700 podpisov, in opozoril, 

da bo stranka s peticijo nadaljevala do zagotovila Ministrstva za zdravje 

RS, da delujoče enote NMP ne bodo ukinjene. Kmetijski minister 

Demosove vlade dr. Jožef Jakob Osterc poudaril pomen samooskrbe 

Slovenije s kakovostno in zdravo hrano, kar je kot cilj zastavil že v času 

svojega ministrovanja. Spomnil je tudi na zgodovinski, a tudi brezčasni, 

pomen kmetov in kmetijstva za samostojnost Slovenije. 

Njuna govora lahko v nadaljevanju preberete v celoti. Preberi več ... 

 

 

http://bit.ly/1Na6zGV


 

 

 

 

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije na sestanek s SLS 

Ljubljana, 23. junij 2015 – V dneh po okrogli mizi Ozdravimo slovensko zdravstvo, smo v SLS prejeli pismo 

predsednika Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenija (SZIZBNS) Klemna Markeša, 

v katerem je izrazil nezadovoljstvo, da SZIZBNS ni imela priložnosti sodelovati na okrogli mizi. Predsednik SLS 

mag. Marko Zidanšek je v svojem odgovoru pojasnil, da se zaradi časovnih omejitev pri tovrstnih dogodkih ni 

dalo gostiti predstavnikov vseh organizacij zdravstvene stroke. Predsednika SZIZBNS Klemna Markeša je povabil 

na sestanek, »kjer bomo z veseljem prisluhnili vašemu pogledu na reformo zdravstvenega sistema«. 

V nadaljevanju lahko obe pismi preberete v celoti, o sestanku pa bomo še poročali. 

*** 

Strokovno združenje izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije 

Gospod Klemen Markeš, predsednik SZIZBNS 

Ljubljana, 22. junij 2015 

Spoštovani gospod Markeš, Preberi več ... 
 

 

http://bit.ly/1fAm7ZY


 

 

 

Skupna izjava za javnost ob dnevu državnosti / Olga Franca, Mojca Hilj Trivič in Dorjano 

Dujmovič: Odločen NE izkoriščanju ljudi! 

Luka Koper, danes in katerikoli dan med letom  ̶  že dolgo. Določena dela v našem pristanišču opravljajo najeti 

delavci. To delovno silo priskrbijo zunanji pogodbeni partnerji, podjetja, ki kjerkoli, tudi na mednarodnem 

trgu, najemajo primerno delovno silo. Plačilo podjetjem, ki priskrbijo delavce, znaša 8 evrov na uro, plačilo 

delavcu, ki je zaposlen za 4 ure in v nehumanih razmerah dela pa 10 do 12 ur na dan, znaša 3 do 4 evre na 

uro. Plačajo mu »na roko«, zaradi česar ne do dobil pokojnine, oškodovana je tudi država. Pošteno? Gotovo 

ne! Nesprejemljivo, ponižujoče in človeka nevredno izkoriščanje poceni najete delovne sile. Ena od novih, 

“modernih” oblik suženjstva! 

 

Morda smo pozabili. Praznujemo dan državnosti. Obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je slovenski 

parlament sprejel Deklaracijo ob neodvisnosti in Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti 

Republike Slovenije. V Deklaraciji ob neodvisnosti je, med drugim, zapisano:  »Republika Slovenija je pravna in 

socialna država z zmogljivostim okolja prilagojenim tržnim gospodarstvom, v kateri bodo spoštovane 

človekove pravice in državljanske svoboščine …« Pravna država, človekove pravice … Primer iz Luke Koper 

gotovo ne sodi med dokaze za dobro delovanje pravne države in spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Je 

primer slabega delovanja državnih institucij na vseh ravneh in prav gotovo sodi tudi med dokaze slabega 

delovanje sistema zagotavljanja korporativne integritete. Potreben je popravni izpit! Preberi več ... 
 
 

 

 

http://bit.ly/1CsiBWD


 

 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Dobro je, da je Ministrstvo za zdravje RS začelo poslušati 

ljudi, ki nasprotujejo ukinitvi enot NMP, a le podaljšanje prehodnega obdobja še zdaleč ni dovolj 

Za peticijo za ohranitev NMP zbranih že prek 2700 podpisov – z zbiranjem nawww.ohranimoNMP.si nadaljujemo 

do zagotovila ministrstva, da enot NMP ne bo ukinilo 

Ljubljana, 22. junij 2015 – Pobudnik peticije za ohranitev NMP in predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ocenjuje, 

da je današnja napoved Ministrstva za zdravje RS, da bo prehodno obdobje za reorganizacijo službe nujne 

medicinske pomoči podaljšalo za eno leto, le pesek v oči ljudem, ki so jasno izrazili svoje nasprotovanje 

predlogu Pravilnika o reorganizaciji službe nujne medicinske pomoči: »Sicer me veseli, da je ministrstvo končno 

začelo poslušati ljudi, vendar je s podaljšanjem prehodnega obdobja naredilo odločno premalo. To pomeni le, 

da bodo danes delujoče enote NMP ukinili eno leto kasneje, v vmesnem času pa želijo na ne transparenten 

način, s praznimi obljubami pomiriti javnost, ki njihovemu predlogu množično nasprotuje.« Preberi več ... 

 

 

 

http://www.ohranimonmp.si/
http://bit.ly/1eFDb0G


 

 

SLS na Ministrstvo za kulturo RS poslala pripombe na Zakon o medijih, ki kaže nekatere elemente 

protiustavnosti 

Ljubljana, 22. junij 2015 – V SLS smo za javno razpravo o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

medijih na Ministrstvo za kulturo RS danes poslali pripombe, v katerih med drugim opozarjamo na protiustavne 

elemente omenjenega zakona, in nekatere predloge za izboljšavo medijske zakonodaje. 

Dopis, ki smo ga v imenu predsednika SLS mag. Marka Zidanška poslali na MK RS, lahko v nadaljevanju preberete v 

celoti.  

 

Spoštovana ministrica za kulturo, gospa Julijana Bizjak Mlakar, 

v Slovenski ljudski stranki se strinjamo, da je napočil čas za posodobitev slovenske medijske zakonodaje, zato 

pozdravljamo namen izboljšanja zakonodaje, ki ste ga na Ministrstvu za kulturo RS (v nadaljevanju: MK RS) izkazali 

s pripravo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (v nadaljevanju: predlog ZMed). 

Vendar smo, kot smo že pisali, zaskrbljeni nad načinom, za katerega ste se odločili. V nadaljevanju opozarjamo na 

nekaj določil, s katerimi se nikakor ne moremo strinjati. Med njimi je najti celo take, ki kažejo elemente neskladja z 

Ustavo RS, zato predlagamo njihove spremembe. Preberi več ... 

 

 

http://bit.ly/1HfVWCn


 

 

 

 
 

 

http://bit.ly/1GysmTI


 

 

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 

 

 

 

http://bit.ly/1Mps1rN
http://on.fb.me/1dOGB0D
http://on.fb.me/1dOGB0D


 

 

 

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. 

 

 

Vrnitev v čas parnih lokomotiv… 
 
Na pobudo Občinskega odbora Slovenske ljudske stranke Zreče smo se v nedeljo, 21. 
junija, odpravili na izlet v Avstrijo. Osrednji dogodek druženja ljudi dobre volje iz Zreč in 
Slovenskih Konjic je bila vožnja z ozkotirnim vlakom na parni pogon. Ob prihodu v mesto 
Stainz smo presenečeni ugotovili, da imajo zelo lepo ohranjeno ozkotirno progo, 
železniško postajo, delavnico za popravilo strojev in opreme… V turistične namene še 
vedno vozi vlak. V bistvu gre za sestrsko progo 'Konjičana', saj sta bili obe progi predani v 
uporabo konec leta 1892. S precejšnjo mero nostalgije smo obujali spomine na čas, ko je 
po Dravinjski dolini še sopihal vlak. 
 
Ob ogledu kraja, odličnem kosilu na vinotoču in pokušini pristnega štajerskega bučnega 
olja smo uživali v čudovitem soncu. Druženje z ljudmi dobre volje je prehitro minilo, zato 
smo sklenili, da se kmalu nagradimo s podobnim doživetjem. 

 

mailto:sls@sls.si


 

 

 

 

Srečanje v počastitev dneva državnosti 
 

Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski 
uniji in 
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bruslju 
v sodelovanju s 
pisarno evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP) 
  
prirejajo 
  
SREČANJE V POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI 
Preberi več ... 

  

 

 

http://bit.ly/1BAlSIc
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/06/kuhna-pa-to-724x1024.jpg


 

 

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 

 

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
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

