Spoštovani članice in člani Slovenske ljudske stranke,
eno leto je za nami od lanskega poletja, ki ga je zaznamovalo troje volitev, in ki je za našo
stranko pomenil bolečo preizkušnjo z izpadom iz Državnega zbora RS, pa čeprav smo tako na
lokalnih kot evropskih volitvah dosegli odlične rezultate. Ne glede na trpko izkušnjo, me
navdaja z optimizmom trud vseh, ki nismo vrgli puške v koruzo, in čestitam novemu vodstvu
SLS s predsednikom mag. Markom Zidanškom na čelu, da so v novem vodstvu takoj zavihali
rokave in dobro delajo. Da slovenski parlament in Slovenija potrebujeta SLS, govorijo mnogi.
Skoraj vsak dan se obrne name kdo s tem mnenjem, in tudi javnomnenjske raziskave
dandanes SLS postavljajo nazaj v slovenski parlament, kamor naša Slovenska ljudska stranka
kot stranka zdravega razuma in delovnih ljudi tudi sodi.
Je pa za SLS bilo to leto tudi prvo leto delovanja v hramu evropske demokracije. Čeprav kot
novinka, je SLS v Evropskem parlamentu po svojih aktivnostih že v prvem letu presenetila
marsikaterega skeptika. Vse uvodno, čeprav začetniško delo, ki sem ga kot evropski poslanec
SLS v Evropskem parlamentu v tem času naredil kot vaš glasnik, nameravam v sodelovanju s
člani stranke, sedaj še močno okrepiti. Za vodstvo SLS pripravljam obisk Bruslja, Evropskega
parlamenta in sedeža Evropske ljudske stranke, načrtujem pa skupaj z vodstvom stranke tudi
izvedbo posebnega izobraževanja z evropskimi in domačimi strokovnjaki na sodobne teme in
izzive časa, s katerimi se soočamo v SLS kot tudi v naši družini Evropski ljudski stranki (EPP).

Čeprav me je veliko članic in članov že obiskalo v Evropskem parlamentu, načrtujem v
naslednjih štirih letih omogočiti še mnogim obisk evropske prestolnice kot evropskih
institucij.
Če v zvezi z mojim enoletnim delom v Evropskem parlamentu omenim zgolj nekatere
aktivnosti, sem v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) aktivno deloval na več
področjih kmetijstva ter se aktivno zavzel za spodbujanje ustanovitve prve organizacije
proizvajalcev sadja in zelenjave v Sloveniji, kjer naši kmetje zaradi neobstoja take organizacije
puščajo v Bruslju neizkoriščene kar 2 - 3 milijone evrov. Ravno zato smo v naši pisarni že
organizirali ogled dobrih praks v Belgiji z vidika organizacij proizvajalcev (OP) kot tudi
namakanja, ravno jutri pa naš že čaka drugi korak – strokovni posvet »NAMAKANJE IN
ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV (OP) – možnosti in priložnosti za razvoj namakanja in OP v
Sloveniji v naslednjih letih«, ki bo v Krškem.
Da hrano v SLS, pa tudi v Sloveniji, postavljamo na zelo visoko mesto, smo pokazali tudi
prejšnji teden v Bruslju, kjer smo skupaj s projektom Kuhna pa to in zmagovalnimi ekipami
slovenskih osnovnošolcev pripravili predstavitev tradicionalnih jedi ob počastitvi dneva
slovenske državnosti na sprejemu Veleposlaništva Republike Slovenije v Belgiji in Stalnega
predstavništva RS pri EU.
Kot član Odbora za regionalni razvoj (REGI) sem bil aktiven pri predlogu Strategije EU za
jadransko – jonsko regijo, pri kateri je osnovni cilj, da s povezovanjem in sodelovanjem
izboljšamo kakovost življenja ljudi v vsej tej regiji.
Trudim se tudi trudim, da v največji meri priložnosti, ki jih Sloveniji nudi investicijski program
nove Evropske komisije – t. i. Junckerjev investicijski načrt, v zadostni meri predstavim
slovenskim podjetjem, pa tudi občinam, regijam in ostalim javnim agencijam. Nudim vso
pomoč in podporo, ki jo lahko zagotovim prek kontaktov, ki jih imam kot evropski poslanec
tako v Evropskem parlamentu, Evropski komisiji in ostalih relevantnih institucijah, da bomo v
Sloveniji lahko izpeljali razvojne projekte, ki bodo prinesli delovna mesta.

Aktivno delo v delegaciji za napredek Srbije pri pristopnih pogajanjih z EU temelji na mojem
prepričanju, da bo polnopravno članstvo Srbije v EU pomenilo tudi dolgoročno stabilnost in
mir na Balkanskem polotoku, prav tako pa bodo tako vzpostavljeni še boljši pogoji za
gospodarsko sodelovanje Slovenije z deželami južno od nas.
Toliko na kratko ob tej priložnosti julijskega uvodnika e E_Novičniku, več podrobnosti o
svojem delu evropskega poslanca pa vam bom predstavil v kratkem v obliki poročila o svojem
delu in skozi posebni tematski Evropski Novičnik.
V teh prvih julijskih dneh pa vsem članicam in članom stranke želim lepo poletje, ki je pred
nami, in da vsak najde tudi trenutek za oddih s svojimi najdražjimi.
Vaš evropski poslanec,
Franc Bogovič

OBVESTILO
Glavno tajništvo SLS bo od 6.7.2015 do 28.8.2015 pričelo s poletnim delovnim časom. Odprto bo
od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih bo zaprto.

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Trenutna strategija upravljanja kapitalskih naložb je
napačna
SLS z odgovori za intenziviran prenos znanja ter bolj stimulativno delitev dela na skupnem evropskem trgu
Ljubljana, 29. junij 2015 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ob današnji razpravi o osnutku Strategije
upravljanja kapitalskih naložb na nadaljevanju 11. redne seje Odbora DZ RS za finance in monetarno politiko
opozarja: »V SLS ugotavljamo, da sta osnutek Strategije upravljanja kapitalskih naložb in razprava o njem pred
parlamentarnimi telesi brez osnovnega koncepta, in zato izguba dragocenega časa. Tako strategijo bi lahko
poimenovali »Strategija prodaje kapitalskih naložb za krpanje tekočega proračuna«, saj ne more voditi k
uspešnejšemu gospodarstvu. V SLS smo v sodelovanju s strokovnjaki pripravili Načrt SLS za trajen izhod
Slovenije iz krize, v katerem podajamo odgovore tudi za to področje. Ključna je normalizacija lastniške
strukture in družbeno odgovorno vodenje teh podjetij.« Preberi več ...

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Pustimo Grkom sirtaki – ampak na njihov račun
Ljubljana, 29. junij 2015 – »V SLS od predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja in finančnega ministra dr. Dušana
Mramorja pričakujemo, da se bosta na sestankih finančnih ministrov in predsednikov vlad držav članic Evropske
unije uprla nadaljnjemu izsiljevanju grških voditeljev. Njuno popuščanje bi zgolj podaljševalo agonijo in vodilo v
nov paket pomoči – tudi na račun morebitnega Grexit-a. Pri tem naj dr. Cerar in dr. Mramor v največji možni
meri zavarujeta dosedanji slovenski finančni vložek. Pustimo Grkom sirtaki, ampak na njihov račun, ne naš,« ob
trenutnem dogajanju poziva predsednik SLS mag. Marko Zidanšek.
Na letošnjih volitvah je v Grčiji zmagala skrajno levičarska koalicija Siriza s populistično-demagoškim voditeljem
Aleksisom Ciprasom na čelu. Siriza že več kot pet mesecev s »sirtaki pogajanji« izsiljuje kreditodajalce, naj Grčiji
zagotovijo finančna sredstva za ohranjanje umetno ustvarjenega življenjskega standarda nad grškimi realnimi
zmožnostmi, ne da bi predložili, kaj šele implementirali, dogovorjene in potrebne fiskalne in strukturne reforme,
ki bi vsaj dolgoročno omogočale povrnitev izposojenih sredstev. V času, ko Državni zbor RS končno sprejema
izvedbeni zakon za zlato fiskalno pravilo, ki se nanaša na proračun naše države in določa, da lahko zapravimo le
toliko denarja, kot ga dobimo v državno blagajno, ter na ta način preprečimo nadaljnje prekomerno
zadolževanje, je po mnenju SLS nesprejemljivo kakršnokoli sprejemanje spodnjega praga kompromisa, ki je v
nasprotju z dogovorjenimi pravili in podpisanimi akti. Preberi več ...

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

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.

Počastitev slovenskega dneva državnosti v Bruslju
Bruselj, Ljubljana – 25. junij 2015 – Dan slovenske državnosti je evropski
poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) v torek, 23. junija, in v sredo, 24. junija, v
Bruslju počastil dvakrat. Prvi večer je sprejem ob slovenskem državnem prazniku
organiziralo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Bruslju v prostorih znamenite
Mestne hiše na osrednjem trgu centra Bruslja (Grande Place), pogostitev pa so
pripravili dijakinje in dijaki, ki so bili letošnji zmagovalci kulinaričnoizobraževalnega »Kuhna pa to«, manjkala pa ni niti dobra kapljica odličnih
slovenskih vinskih kleti. Sprejem je bil množično obiskan, gostje, predvsem tujci,
pa se niso mogli načuditi, da so okusne slovenske tradicionalne jedi pripravili in
postregli osnovnošolci, ki se ne šolajo za profesionalne kuharje. V sredo je sledil
še en sprejem v počastitev slovenskega dneva državnosti, tokrat namenjen
predvsem Slovenkam in Slovencem, ki živijo v Belgiji, kot tudi drugim prijateljem

Slovenije, in ki so ga skupaj organizirali: Stalno predstavništvo Republike
Slovenije pri Evropski uniji, Veleposlaništvo Republike Slovenije v Belgiji in
Pisarna evropskega poslanca Franca Bogoviča (SLS/EPP). Preberi več ...

Strokovni posvet NAMAKANJE IN ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV
(OP) – možnosti in priložnosti za razvoj namakanja in OP v
Sloveniji v naslednjih letih
Ljubljana, 29. junij 2015 – Občina Krško, KGZS Zavod Novo mesto in
poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP) Franc Bogovič vljudno vabijo
na strokovni posvet z naslovom: NAMAKANJE IN ORGANIZACIJA
PROIZVAJALCEV (OP) – možnosti in priložnosti za razvoj namakanja in OP v
Sloveniji v naslednjih letih, ki bo:
v petek, 3. julija 2015, ob 9. uri v Kulturnem domu Krško (mala
dvorana), Trg Matija Gubca 2, 8270 Krško.
Strokovni posvet z naslovom Namakanje in organizacija proizvajalcev –
možnosti in priložnosti za razvoj v Sloveniji v naslednjih letih je dogodek, s
katerim želimo pritegniti domačo strokovno javnost, odločevalce in
proizvajalce oz. pridelovalce sadja ter zelenjave in širšo slovensko javnost.
Vse navedene deležnike želimo seznaniti z najbolj razvitimi sistemi
organizacij proizvajalcev (OP) in namakanja v Evropski uniji. Z njimi se je
slovenska zainteresirana javnost seznanila na strokovni ekskurziji v Belgiji
letošnjega maja. Udeleženci so se s primeri dobrih praks seznanili z
obiskom največje evropske dražbe sadja in zelenjave – BELORTA Preberi
več ...

Bogovič na EK izrazil pričakovanje, da bodo države EU
podprle slovenski pobudi za Evropski medeni zajtrk ter
Svetovni dan čebel
Bruselj, 1. julij 2015 – Sestanka Skupine za dialog s civilno družbo na
temo čebelarstva, ki je včeraj popoldne potekal med predstavniki
Evropske komisije in deležniki iz civilne družbe, se je udeležil tudi
evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Na sestanek, ki je
potekal v prostorih Evropske komisije, je bil Bogovič povabljen kot
govorec z namenom predstavitve iniciativ Čebelarske zveze
Slovenije (ČZS), ki sta bili meseca aprila predstavljeni v Evropskem
parlamentu, in sicer pobude za uvedbo Evropskega medenega
zajtrka ter pobude za razglasitev Svetovnega dneva čebel v okviru
Organizacije združenih narodov (OZN).
Bogovič je na predstavitvi obeh iniciativ ČZS izrazil upanje, da bodo
ostale države članice EU sledile zgledu Slovenije, ki je pobudnica
iniciative za Evropski medeni zajtrk, ter Madžarske, kjer se medeni
zajtrk izvaja že drugo leto zapored, in bodo podobno kampanjo
začele izvajati tudi v svojih šolah in vrtcih. Prav tako je izrazil
pričakovanje, da bodo države članice EU podprle slovensko
iniciativo za Evropski medeni zajtrk.
Tudi glede pobude za razglasitev 20. maja kot Svetovnega dneva
čebel je Bogovič optimističen, saj je bil meseca maja letos na OZN že
podan uradni predlog s strani slovenske vlade, poleg tega iniciativa
uživa močno podporo velike večine držav članic EU 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

