Spoštovani,
»Ne učimo se za šolo, pač pa za življenje«, v izvirniku »Non scholea, sed vitae discimus«, je
v prvem stoletju po Kristusu zapisal rimski filozof Lucij Anej Seneka.
Politična akademija SLS (kratko PA SLS) deluje od leta 2009 po zgledu Politične akademije
Avstrijske ljudske stranke ter deluje vsa ta leta na osnovi podpore vsakokratnega
predsednika SLS. Od ustanovitve dalje je PA SLS izvedla štiri sklope izobraževanj.
V zadnjem času sem premišljeval, da bi bilo dobro vlogo direktorja PA SLS, katere namen
je opredeljen v Statutu SLS, na novo opredeliti tako, da bi imel – tako kot predsedniki zvez,
klubov in podmladka, ki delujejo v okviru SLS – glasovalno pravico na Kongresu SLS in
Glavnem odboru SLS. Pravilnik o delovanju PA SLS pa bo treba po sprejemu novega Statuta
SLS ustrezno prilagoditi.
PA SLS je bila ustanovljena, da spodbuja ljubezen do domovine, do narodne zavesti, do
marljivosti, dejavnosti ter spoštovanja moralnih vrednot, evropskih normativ in
standardov. PA SLS je s sodelavci iz stranke ter izven nje posredovala znanja v najširšem
pomenu besede tako članom SLS kakor tudi tistim, ki so v politiki in delovanju SLS
prepoznali možnost svoje politične izbire.

Udeleženci izobraževanj so bili in bodo prihodnji javni funkcionarji, ki jim pridobljeno
znanje pride prav v praksi, zato je nujno, da v jesenskih mesecih pričnemo z naslednjim
sklopom predavanj. Dejstvo je, da bodo z znanjem obogateni udeleženci naših
izobraževanj, člani nove, sodobne, v desno širino usmerjene SLS, povečali svojo
prepoznavnost in prisotnost na vseh ravneh in v vseh sredinah, kjerkoli delujejo. Novo
pridobljena znanja bodo udeležencem pomagala pri reševanju vsakodnevnih težav na
terenu, pa tudi pri našem skupnem prizadevanju, da povrnemo SLS med uspešne politične
stranke v Sloveniji.
Že sedaj vas vabim, da se v jesenskim mesecih udeležite izobraževanja PA SLS. Predavanja
bodo predvidoma potekala ob četrtkih od 16. do 20. ure – podroben program predavanj
bomo posredovali kasneje, tudi v SLS Novičniku. Pri organizaciji predavanj nam bo
pomagalo Glavno tajništvo SLS. K sodelovanju pri procesu prenosa znanja na PA SLS bomo
poleg predstavnikov vodstva in članov SLS pritegnili tudi naše in tuje strokovnjake ter vse
tiste, ki bodo pri izvajanju izobraževalnega programa lahko pomagali.
Če sem z latinskim pregovorom pričel, bom s takim, ki je aktualen za trenutno stanje v SLS,
tudi končal: »Zvestoba obvezuje zvestobo«, v izvirniku: »Fides obligat fidem«.
Vsem, ki boste prebrali te moje vrstice, pošiljam lep, vroč poletni pozdrav, posebej
pozdravljam vse predavatelje na izobraževanjih PA SLS. Moje misli ob tem pisanju pa so
namenjene vsem vam, ki ste uspešno zaključili izobraževanje Politične akademije
Slovenske ljudske stranke v preteklih letih, ter tistim, ki se ga boste v prihodnje udeležili.
doc. dr. Peter Pavel Klasinc
direktor PA SLS

Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek: Podpiramo civilno iniciativo Braslovče
Hitra cesta Šentrupert–Velenje bi uničila najbolj kakovostna kmetijska zemljišča
Ljubljana, 13. julij 2015 – »V naši državi vsi obljubljajo, pravih ukrepov pa ni. Vlada RS deluje netimsko,
posamezni ministri nastopajo zelo populistično, posamezni lokalni veljaki pa s pridom izkoriščajo kmete,
ki bi radi ohranili svoje kmetijske obrate in zaščitili najboljša kmetijska zemljišča,« predsednik Slovenske
kmečke zveze pri SLS Rok Sedminek kritično ocenjuje trenutno dogajanje v zvezi s pogovori o gradnji
hitre ceste Šentrupert–Velenje in izraža podporo SKZ pri SLS civilni iniciativi Braslovče pri njihovem boju
za preprečitev gradnje ceste na najboljših kmetijskih zemljiščih. Kot alternativno in z vidika skrbi za
slovensko kmetijstvo bolj sprejemljivo možnost predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek predlaga ponoven
premislek o gradnji ceste na trasi Arja vas–Velenje, kjer je bila prvotno načrtovana. Tako bi lahko pri Arji
vasi tudi bolje izkoristili 30 hektarov veliko industrijsko cono Arnovski gozd, ki je še vedno skoraj prazna.
Poleg tega je na tej relaciji obremenjenost s prometom štirikrat večja kot med Šentrupertom in
Velenjem, gradnji pa bi bila namenjena kmetijska zemljišča manjše kakovosti ter gozdne površine in ne
najbolj kakovostne kmetijske površine z najvišjo dodano vrednostjo. Preberi več…

Dr. Drago Čepar na Evropski poletni akademiji ESU za vodilne seniorje
na Dunaju
Ljubljana, 10. julij 2015 – Član Izvršilnega odbora Evropske zveze seniorjev (ESU) in
Izvršilnega odbora Zveze upokojencev pri SLS dr. Drago Čepar se je med 3. in 5.
julijem na Dunaju udeležil Evropske poletne akademije ESU za vodilne seniorje. 70
udeležencev akademije iz vrst seniorskih organizacij ljudskih in programsko
podobnih strank iz 24 držav se je udeležilo predavanj, razprav in predstavitev
poročil zvez iz držav članic. Letošnjo akademijo so organizirali Martens center za
evropske študije, ESU, Evropska ljudska stranka (EPP), Avstrijska zveza seniorjev pri
Avstrijski ljudski stranki (ÖVP) in Politična akademija (PolAk) Avstrijske ljudske
stranke, nosilna tema pa je bila varnost državljanov v Evropski uniji. 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.

Bogovič: Prihodnja kohezijska politika mora bolj kot obliko v ospredje dajati
vsebine in povezave ljudi na konkretnih projektih
Bruselj, 14. julij 2015 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je v današnji razpravi
na Odboru za regionalni razvoj (REGI) na osnovi vseh svojih profesionalnih izkušenj kot
dolgoletni župan Občine Krško, poslanec v nacionalnem slovenskem parlamentu,
minister za kmetijstvo in okolje v Vladi RS in sedaj poslanec v Evropskem parlamentu,
kjer je imel vedno zelo aktiven stik s področjem lokalne samouprave, ob obravnavi
osnutka poročila »Kohezijska politika in obrobne skupnosti REGI/8/02313
2014/2247(INI)«, ki ga je pripravila poročevalka Terry Reintke (Verts/ALE) poudaril, da
je od tega, kako dobro je organizirana lokalna samouprava, v veliki meri odvisno, kako
dobro deluje država. Preberi več…

Bogovič: Dogovor z EU ponudil Grkom dovolj časa za izpeljavo zelo
konkretnih a neizbežnih reform za učinkovitejšo državo
Predvidenih tudi 35 milijard evrov pomoči za razvoj malega gospodarstva, kot
ključnega zaposlovalca in generatorja gospodarske rasti
Bruselj, 13. julij 2015 – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) pozdravlja
današnji dogovor EU in Grčije. “Celonočna pogajanja in vse povezane
informacije v zvezi z njimi kažejo na to, da je nekaterim članicam EU
dokončno zmanjkalo potrpljenja in Grški izhod iz evro-območja je bil bližje
kot kdajkoli doslej. Ravno zato je treba danes pozdraviti dogovor, ki je bil
dosežen, ocenjujem pa da ne bo težav z njegovo potrditvijo v parlamentih
nekaterih evropskih držav,” zaključke pogajanj komentira Bogovič. Na potezi
je tudi grški predsednik vlade Cipras, ki mora v parlamentu, kjer ima večino
prav njegova Siriza, zagotoviti njegovo podporo. Omenjeni dogovor je tudi
olajšanje za grško gospodarstvo, ki je od začetka zadnje pogajalske krize v
krču in na robu zloma, medtem ko je turistična sezona v polnem razmahu.
Preberi več…

Kljub temu, da je poletje že v polnem zagonu, nekatere institucije in agencije EU iščejo sodelavce:


Kadrovnik (Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah EU, Poljska): http://bit.ly/1BQ9TX4



Asistent na področju financ in pogodb (Uvajanje - Mednarodno sodelovanje in razvoj - EuropeAid, Burkina Faso): http://bit.ly/1LDzMwy



Strokovnjak za politike (Evropski bančni organ, Združeno Kraljestvo): http://bit.ly/1NsS3u0



Svetovalec za proračun (Izvajalska agencija za inovacije in omrežja, Belgija): http://bit.ly/1RKUwkP



Institucionalni, korporativni in pravdni (višji) odvetnik (Evropska investicijska banka, Luksemburg): http://bit.ly/1KpjVRX



Pravni svetovalec (Evropska agencija za pomorsko varnost, Portugalska): http://bit.ly/1JKW1At



DG JUST: Generalni direktor (Evropska komisija, Belgija): http://bit.ly/1dNOt1s



Strokovnjak za usklajevanje štipendiranja (Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Švedska): http://bit.ly/1NQjwWL



Upravni uslužbenec (Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja, Belgija): http://bit.ly/1eIjUuW

Več na: www.eutraining.eu/eu_jobs
Lepe počitnice želimo - izkoristite jih tako za osebno rast kot super zabavo!

Če ne želite več prejemati SLS Novičnika, nam to sporočite v e-sporočilu s klikom na naslednjo povezavo: Odjava

