Spoštovani,
poletni čas je lep letni čas. Pravzaprav se ga vsi veselimo. Že od nekdaj je to čas žetve, čas oddihov, čas
razbeljene julijske vročine. Je tudi čas svetlobe, čas, ko je sonce najvišje na nebu. Seveda pa družbeni
procesi, njihovi globalni in regionalni podsistemi, življenje držav in mednarodnih zvez, pa tudi gospodarski,
finančni, varnostni in drugi vidiki, ki določajo življenje vseh nas, delujejo ne glede na letne čase.
Evropa, Evropska unija in monetarno območje evra so se v letošnjem poletju znašli v posebnem položaju.
Medijska globalizacija in digitalne tehnologije nas iz ure v uro zasipajo z informacijami. Dogajanje v Grčiji,
ponavljajoči sestanki najvišjih evropskih voditeljev in čakanje na "dogovor" ljudi upravičeno delajo
zmedene, tudi prestrašene. Toliko različnih razlag, interpretacij, ki so ponavadi politično-ideološko
pogojene. Tudi gospodarski eksperti se pri finančno-monetarnih rešitvah zelo razlikujejo; da ne govorimo
o večkrat diametralno različnih zgodovinsko-geopolitičnih interpretacijah nastanka in ozadij "grške krize".
In na vse to se "nalepijo" stari evroskeptiki v podobi skrajnih levih in desnih političnih strank ter gibanj,ki
bi rada za vse tegobe grške države in grškega ljudstva okrivila Evropsko unijo, če ne njih pa vsaj Nemčijo ali
nesposobne, egoistične in neoliberalizmu zavezane vodilne evropske politike.
Kaj naj si ob vsem tem misli preprost slovenski človek? Razpet je med "slovensko zgodbo o uspehu", ki se
je tako nenadoma končala, in zaupanjem v " evropsko in evrsko" prihodnost, ki naj bi bila tudi ogrožena.

Tu želim namenoma narediti preskok v polje slovenske politike, še posebej v prostor Slovenske ljudske
stranke, "stare, dobre dame slovenske politike", v kateri s svojim delovanjem, tako programskim kot
političnim, pripravljamo svojo vrnitev na glavni oder slovenskega parlamenta.
Časi, kot jih doživljamo v letu 2015, še posebej v letošnjem poletju so lahko prava priložnost, da se
politična stranka izpostavi kot nosilka stabilnih, premišljenih, tudi pogumnih političnih ravnanj. Slovenski
človek, kljub temu da SLS že skoraj leto dni ni članica Državnega zbora RS, še vedno računa na nas. Na nas
se zanese. Zaupa nam. Tu je naš velik politični kapital, ki ostaja dejavnik slovenske politične stvarnosti.
Ljudje čutijo obubožanost slovenske parlamentarne in vladne elite, kljub temu pa se je v zadnjem obdobju
okrepil pomen in poudarila politična veščina nekaterih najbolj izpostavljenih slovenskih poslancev v
Evropskem parlamentu.
To razmišljanje zaključujem z mislijo, da tudi za življenje političnih strank velja, da morajo stalno bedeti
nad svojo programsko, kadrovsko, organizacijsko in še kakšno živostjo. Tu je doma skrivnostna formula
delovanja SLS, ki nam bo omogočilo,da se na rednih ali kakšnih drugih volitvah ponovno zavihtimo nazaj v
parlamentarno središče slovenske države.
In šele nato se odprejo prava vprašanja in iskanje odgovorov nanje. Tudi nekateri odgovori na vprašanja,
ki so bila nakazana na začetku tega besedila.
Vsemu navkljub vsem vam želim lepo letošnje poletje in rodovitno jesen.
Janez Podobnik
mednarodni tajnik SLS

Zidanšek in Smrdelj o pogajanjih: Vlada RS ni sprejela ukrepov za znižanje
stroškov občin, zato občine ne pristajajo na znižanje povprečnine
Združenja slovenskih občin skupaj pozivajo poslance, naj podprejo povprečnino v višini 525
evrov
Ljubljana, 9. julij 2015 – Pogajanja predstavnikov združenj občin z Vlado RS so se ponovno
zaključila brez dogovora o višini povprečnine. Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ter
predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) in župan Občine Pivka Robert Smrdelj opozarjata
na dejstvo, da Vlada RS ni izpolnila svojih obveznosti in ni sprejela ukrepov za znižanje
stroškov občin v dogovorjenem roku, do 30. junija 2015, zato predstavniki občin ne morejo
pristati na nižjo povprečnino, ki bi onemogočala njihovo osnovno delovanje. Preberi več ...

Način iskanja kandidatov za Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je
neustrezen
Ljubljana, 8. julij 2015 – V SLS opozarjamo, da sedanji način iskanja kandidatov za člane
Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (NS SDH) z javnim razpisom ne zagotavlja
kandidatov s potrebnimi znanjem, sposobnostmi, povezavami in ugledom za tako odgovorno
nalogo. Pred jutrišnjim obravnavanjem predloga za imenovanje članov NS SDH na Mandatnovolilni komisiji DZ RS zato v SLS predlagamo in se zavzemamo, da Vlada RS kandidatov ne išče
z javnim razpisom, pač pa primerne, izkušene kandidate z dolgoletnimi in mednarodnimi
izkušnjami v gospodarstvu povabi k sodelovanju. Na enak način naj sestavi tudi nadzorne
svete strateških podjetij, kot je to običajno v gospodarsko uspešnih državah, in tako zagotovi
kakovostnejše upravljanje državnega premoženja. Preberi več ...

Zahtevamo, da Vlada RS vztraja na poplačilu grških dolgov slovenskim državljanom
Slovenska solidarnost do Grčije mora imeti svoje meje
Ljubljana, 6. julij 2015 – Grški referendumski NE pomeni boleč udarec za vsakogar iz držav
članic Evropske unije, ki je zadolžen za pomoč Grčiji. Demokratično odločitev grškega ljudstva v
SLS spoštujemo, vendar opozarjamo, da bo zavrnitev pogojev posojilodajalcev imela velike
posledice predvsem za Slovence. Slovenija je na račun Grčije v primeru njenega neodplačevanja
dolgov pri vrhu vseh lestvic zadolženosti, ki so jih sestavile različne mednarodne institucije.
Vsak Slovenec je samo za prekomerno trošenje Grčije zadolžen dobrih 700 evrov, obenem pa
ima Slovenija tudi lastne dolgove, ki jih bodo prav tako odplačevali davkoplačevalci. Preberi več
...

Vlada RS se je zadolžila za Grke, za lastne državljane pa pravi, da nima
dovolj denarja
Ljubljana, 3. julij 2015 – V nedeljo bodo Grki na referendumu odločali o tem, ali
bodo nadaljevali pogajanja o odplačilu svojih dolgov ali ne, torej ali bodo ostali
znotraj evro območja in poskusili s pomočjo Evrope rešiti svoje težave. Po najbolj
črnem scenariju, v primeru, da Grčija v celoti preneha izpolnjevati svoje obveznosti,
je Slovenija do Grčije izpostavljena v višini 1,6 milijarde evrov. Slovenija pa se
medtem, ko ji grozi povečanje primanjkljaja zaradi Grčije, sooča z lastno krizo.
Vlada RS se je bila v imenu vsakega Slovenca pripravljena za Grke zadolžiti za
dobrih 700 evrov, večmesečna in do sedaj neuspešna pogajanja s predstavniki
združenj občin pa kažejo, da ni pripravljena pristati na 525 evrov povprečnine, ki za
občine pomeni le kolikor toliko normalno financiranje. 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
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www.ohranimonmp.si!
mag. Marko Zidanšek
pobudnik in prvopodpisnik peticije za ohranitev NMP ter predsednik SLS
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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.

Strokovni posvet “Namakanje in organizacija proizvajalcev”
Bogovič: Naloga države – MKGP je narediti zakonodajni okvir, strategijo povezovanja
proizvajalcev sadja in zelenjave za organiziranje OP-jev v teh dveh sektorjih, da 3 mio
evrov ne bodo kmetje več puščali vsako leto v Bruslju.
Krško, 3. julij 2015 – Danes je v organizaciji Občine Krško, KGZS Zavoda Novo mesto
in poslanca Evropskega parlamenta (SLS/EPP) Franca Bogoviča potekal strokovni
posvet z naslovom:NAMAKANJE IN ORGANIZACIJA PROIZVAJALCEV (OP) – možnosti
in priložnosti za razvoj namakanja in OP v Sloveniji v naslednjih letih. Cilj strokovnega
posveta je bil seznaniti domačo strokovno javnost, odločevalce in proizvajalce oz.
pridelovalce sadja ter zelenjave in širšo slovensko javnost z najbolj razvitimi sistemi
organizacij proizvajalcev (OP) in namakanja v EU, s katerimi se je del slovenske
zainteresirane javnosti seznanil že na strokovni ekskurziji v Belgiji maja letos. Namen
je bil tudi seznaniti javnost z dejstvom, kako pomembne so organizacije proizvajalcev
(OP) in pregledati, kaj se trenutno dogaja na področju organiziranja OP v Sloveniji ter

prenesti praktične izkušnje iz Belgije širšemu krogu zainteresiranih z željo, da bi bile
prve organizacije v Sloveniji ustanovljene že letos oz. v začetku leta 2016. Preberi več
...

Bogovič: Minister Židan naj me s sprejetjem nacionalne
strategije povezovanja pridelovalcev sadja in zelenjave
demantira in jo predstavi na letošnjem kmetijskem sejmu v
Gornji Radgoni
Strasbourg, 7. julij 2015 – Evropski parlament je danes sprejel Poročilo
o stanju v sektorju sadja in zelenjave od reforme leta 2007 dalje, ki ga
je pripravil portugalski poslanec Nuno Melo (EPP). Poročilo prikazuje
povečanje deleža sadja in zelenjave, ki se trži prek organizacij
proizvajalcev (OP), saj je bila vrednost pridelkov, prodana prek OP v l.
2003 31 %, v l. 2010 43 %, v l. 2012 pa že 4 7% celotne evropske
proizvodnje sadja in zelenjave.
Evropski poslanec Franc Bogovič /SLS/EPP) je poročilo podprl, a
obenem izrazil obžalovanje, da v Sloveniji, kljub zelo uspešnim
primerom dobrih praks delovanja OP v številnih evropskih državah, do
danes ni bila ustanovljen niti en OP. OP-ji so prejeli v letu 2014 kar 900
milijonov EUR evropskih sredstev iz za to namenjenega programa.
Glede na velikost pridelave sadja in zelenjave v Sloveniji slovenski
pridelovalci izgubljajo med dvema in tremi milijoni EUR evropskih
sredstev vsako leto. Preberi več ...

Bogovič: Evropski parlament je danes pogajalcem v Evropski
komisiji podal zelo jasne smernice in omejitve pri nadaljnjih
pogajanjih v zvezi s TTIP!
Za boljše pogoje za slovenska in evropska podjetja (na trgih izven EU) je treba
mednarodnim dogovorom dati priložnost.
Strasbourg, 8. julija 2015 – Evropski parlament je na današnjem plenarnem
zasedanju potrdil priporočila, ki jih je pripravil Odbor za mednarodno
trgovino (INTA) ob sodelovanju štirinajstih zainteresiranih odborov EP, in so
namenjena predvsem Evropski komisiji in njenim pogajalcem kot mandat za
nadaljnja pogajanja glede TTIP. »V rokah evropskih parlamentarcev bo
namreč tudi potrditev končne različice sporazuma, zato je prav, da že danes
nakažemo, v kateri smeri si želimo oblikovan sporazum in pri katerih
področjih bomo pogajalcem najbolj gledali pod prste,« je povedal evropski
poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je današnjo Poročilo s priporočili
Evropskega parlamenta Evropski komisiji glede pogajanj o čezatlantskem
partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP) podprl, z doseženo večino v
Evropskem parlamentu (436 glasov za in 241 proti ter 32 vzdržanih) pa se je
tudi odprla pot za nadaljnje pogovore. 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

