Spoštovani,
ko v zadnjih dneh opazujem slovensko politiko, se sprašujem, kako je mogoče, da Slovenija
»pada na izpitih« na tako mnogih področjih. Naj bo to naše kmetijstvo, socialna vprašanja ali
diplomacija – kot država se obnašamo nezrelo in včasih celo nedemokratično.
Ko sem kandidiral za predsednika Slovenske kmečke zveze pri SLS, se mi je postavljalo veliko
vprašanj. Tisto glavno, kako združiti kmete in jih spodbuditi k zavzemanju bolj aktivne vloge.
Kako bolj zbuditi zavedanje, da sami krojimo svojo usodo? Z novim vodstvom SKZ pri SLS se
trudimo, da bo zveza še bolj aktivno delovala za ohranjanje slovenskega kmetijstva in
podeželja. Menim, da je naloga vseh nas, da toliko let po osamosvojitvi končno začnemo v
Sloveniji uveljavljati pravo demokracijo s konstruktivnim dialogom in »fair play« rešitvami. Žal
moram priznati, da je tudi med kmetovalci vse prevečkrat prisotna zaverovanost vase in
nelojalna konkurenca brez formalnega zunanjega nadzora. Kot predsednik SKZ pri SLS si bom
zato prizadeval spodbujati in ohranjati resne pogovore o perečih temah – o lastninski pravici
gozdnih in kmetijskih zemljišč, ohranjanju družinskih kmetij, pravici do naravnih virov na naših
zemljiščih, tu predvsem mislim na vodo in gozd. Prizadeval si bom za aktivno sodelovanje pri
odločanju ter povezovanje v kmetijstvu. Brez timskega dela tudi v kmetijstvu ne gre.
Dovolite mi, da omenim nekaj aktualnih kmetijskih tem. Program razvoja podeželja 2014–2020
je pred vrati. Prihajajo prvi razpisi in zdaj je trenutek resnice. Zdaj se bo pokazalo, ali bo
program res v pomoč kmetovalcem, ali pa je namesto ohranjanju družinskih kmetij ter pomoči
mladim kmetom namenjen nekmetovalcem – delniškim družbam. Po prodaji Mercatorja
hrvaškemu Agrokorju se že kaže pričakovana črna slika, koliko slovenskega svinjskega mesa je

še naprodaj, kakšne cene dosegamo za naše goveje meso, kako pada cena slovenskemu mleku
in kam bomo prodali našo pšenico. Ali bo res iz slovenske moke kaj kruha? Tu je po mojem
mnenju Vlada RS držala figo v žepu, prodala slovensko kmetijstvo ter uničila slovensko
podeželje. Želim si, da bi se slovenski kmetje začeli obnašati bolj tako, kot se francoski: zaradi
nezadovoljstva s kmetijsko politiko zapirajo ceste v Španijo ter blokirajo tuje trgovske centre.
Ampak smo očitno prejeli še premalo udarcev, da bi se skupaj začeli boriti za svoje dobro. Ko bi
se začeli, bi mediji verjetno rekli, da smo razvajeni, in kakšen traktor bi pokazali na televiziji.
Sam pa menim, da gre pri takem izražanju nezadovoljstva predvsem za zavzemanje za
slovenski nacionalni interes. Tu se imamo na žalost še veliko za naučiti – tudi od Hrvatov. Če se
dotaknem arbitraže, SLS je bila glavna pobudnica in akterka v boju za svoje ozemlje, za svojo
zemljo, pa nismo bili uslišani. Zdaj, po hudi diplomatski napaki, za katero nihče zares ne
odgovarja, pa upada še mednarodni ugled naše države. Ta dolgoletni problem z mejo se očitno
še ne bo tako kmalu rešil.
A vse prevečkrat se ukvarjamo z drugimi, za svoje pa država ne poskrbi. V tem pogledu ne
morem mimo dveh dogodkov: obeležitve obletnice genocida v Srebrenici in obiska ruskega
premierja Dimitrija Medvedjeva pri Ruski kapelici pod Vršičem na spominski slovesnosti za
ruske vojne ujetnike, ki jih je med prvo svetovno vojno med gradnjo ceste čez Vršič zasul plaz,
in vse žrtve Soške fronte. Prav je, da se tovrstnih dogodkov spominjamo, prav je, da nanje
opozarjamo, saj tudi to pripomore, da se ne bi nikdar ponovili. Človeštvo takih tragedij ne bi
smelo doživljati. Nedolgo tega sem bil v bližini Barbarinega rova, kjer so preteklo nedeljo imeli
mašo za umrle. Nekaj hiš stran je na balkonu visela jugoslovanska zastava. Bomo opozarjali in
rešili tudi ta problem? Bomo po sedemdesetih letih poskrbeli, da bodo žrtve dobile svoje
grobove? Bo prišlo do sprave? Za naše ljudi gre!
Želim si, da bi živel v pravični državi. Slovenska kmečka zveza je v Sloveniji začela z demokracijo
in Slovenska ljudska stranka jo še danes goji. Na nas je, da naredimo iz Slovenije pravo
demokratično državo.
Rok Sedminek
predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS

Edini smo si upali na glas povedati, da moramo Hrvaški z arbitražo pogojiti vstop v EU
Ljubljana, 28. julij 2015 – V SLS smo leta 2009 predvideli in napovedali veliko verjetnost, da bo Hrvaška
po vstopu v Evropsko unijo izkoristila kakršnokoli priložnost za svoj odstop od arbitražnega sporazuma
ali neupoštevanje končne odločitve arbitražnega sodišča, zato smo že takrat edini predlagali, da se na
odločitev o podpisu arbitražnega sporazuma glede meje veže tudi slovenska privolitev vstopu Hrvaške v
Evropsko unijo. V SLS smo zato predlagali, da bi na posvetovalnem referendumu, ki bi potekal skupaj z
naknadnim zakonodajnim referendumom o arbitražnem sporazumu o meji s Hrvaško, slovenski
državljani dali jasno sporočilo tako slovenski kot hrvaški, evropski in svetovni politiki, pod kakšnimi pogoji
bo Slovenija ob koncu hrvaških pristopnih pogajanj podprla vstop Hrvaške v EU. Naš okviren predlog
vprašanja posvetovalnega referenduma je bil: »Ali ste za to, da Slovenija podpre vstop Hrvaške v EU pod
pogojem, da se Hrvaška umakne s slovenskega ozemlja in morja, in da Slovenija ohrani teritorialni stik z
odprtim morjem?«. Preberi več ...

SLS zaradi nezakonitega prisluškovanja podala kazensko ovadbo proti neznanim storilcem
Ljubljana, 24. julij 2015 – V SLS pričakujemo, da bodo pristojni slovenski organi storili vse, kar je v njihovi
pristojnosti, da se odkrije storilca ali storilce omenjenih kaznivih dejanj ter se interesi Republike Slovenije
zaščitijo v najvišji možni meri. Posnetki pogovorov med slovenskim članom arbitražnega sodišča dr. Jernejem
Sekolcem in slovensko agentko na arbitražnem sodišču mag. Simono Drenik, ki so jih hrvaški mediji objavili v
sredo, 22. julija 2015, so bili lahko pridobljeni izključno na nezakonit način. Zato smo v SLS na Generalno
policijsko upravo RS in Vrhovno državno tožilstvo RS podali kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu ali
neznanim storilcem zaradi kaznivih dejanj: neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja, kršitve
tajnosti občil in izdaje tajnih podatkov.
Dopis, ki smo ga poslali na Generalno policijsko upravo RS in Vrhovno državno tožilstvo RS v nadaljevanju
podajamo v celoti. Preberi več ...

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Arbitražni sporazum mora biti – ne glede na
hrvaški predvolilni oportunizem – izpeljan do konca
Slovenija mora bolj kot kadarkoli prej pokazati svojo enotnost
Ljubljana, 23. julij 2015 – »V SLS nas veseli, da ostajajo zgodovinska in pravna dejstva v zvezi s
slovensko-hrvaško mejo nespremenjena ne glede na nečastno ravnanje obeh slovenskih
zastopnikov. Kot v SLS trdimo že od osamosvojitve naprej, so argumenti na strani Slovenije.
Republiki Sloveniji pripada teritorialni stik z odprtim morjem in status pomorske države!« poudarja
predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in dodaja: »V SLS verjamemo, da bo arbitražno sodišče
dosledno upoštevalo lastna pravila, po postopku zamenjalo slovenskega arbitra in sprejelo končno
odločitev glede poteka meje. Arbitražni sporazum mora biti – ne glede na hrvaški predvolilni
oportunizem – izpeljan do konca.« 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.

Predsednik Krajevne skupnosti Rečica Tonjo Janežič otvoril
obnovljen most v Zarečju
Ljubljana, 30. julij 2015 – Tajnik in koordinator Regionalnega odbora SLS
Idrijsko-tolminske z Ajdovsko-goriško ter predsednik Krajevne skupnosti
Rečica Tonjo Janežič je junija ob občinskem prazniku Ilirske Bistrice v
Zarečju otvoril obnovljen most, ki povezuje Zarečje z Dobrepoljem.
Temelji in vozna površina mostu so bili poškodovani v lanskih neurjih in
poplavah. Predsednik KS Rečica Tonjo Janežič je ob otvoritvi dejal: »Ker je
most na poti, ki predstavlja ključno povezavo in dostop do kmetijskih
površin, smo se krajani Zarečja odločili za sanacijo.«
Poleg obnovljenega mostu so krajani uredili tudi eno zadnjih makadamskih
ulic v Zarečju, ki jo je bilo do sedaj zaradi odnašanja vrhnje plasti potrebno
popravljati po vsakem močnejšem nalivu. »Z ureditvijo, obnovo in

asfaltiranjem ulice so krajani pridobili lažji dostop do stanovanj. Predvideli
smo lažji dostop v primeru nujnih intervencij, še posebej požarnih,
istočasno pa smo poskrbeli za pravilno ureditev površinskih in podtalnih
vod,« je poudaril Janežič in se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri obnovi.

Bogovič prejel zahvalnico veleposlanika Republike Srbije Aleksandra Radovanovića
Ljubljana, 27. julij 2015 – Evropski poslanec Franc Bogovič se je danes srečal z veleposlanikom
Republike Srbije v Sloveniji Aleksandrom Radovanovićem. V pogovoru sta spregovorila tudi o
aktualni situaciji na področju evropskih integracij in približevanja Srbije k EU, kot tudi o sodelovanju
med Slovenijo in Srbijo. Veleposlanik g. Aleksandar Radovanović se je evropskemu poslancu Francu
Bogoviču s posebno zahvalnico tudi iskreno zavalil za njegova dosedanja prizadevanja za krepitev
odnosov med EU, Slovenijo in Srbijo. Preberi več ...
Bogovič je namreč aktiven v delegaciji Evropskega parlamenta pri stabilizacijsko-pridružitvenem
parlamentarnem odboru EU-Srbija, v neformalni skupini Evropskega parlamenta »Prijatelji Srbije«, v
mesecu maju pa je organiziral tudi odmevno okroglo mizo v Ljubljani, na kateri sta med drugim
sodelovala tudi ministrica brez listnice v Vladi Republike Srbije, pristojna za EU integracije, Jadranka
Joksimović, ter evropski poslanec in Poročevalec Evropskega parlamenta ta Srbijo David McAllister
(več informacij o tem dogodku: več…

Evropski parlament išče mlade novinarje za European Youth Media Days 2015
Ljubljana, 26. julija - Evropski parlament išče 77 mladih ambicioznih novinarjev iz celotne Evrope, ki bi sodelovali v projektu European Youth Media Days 2015.
Osrednja tema dogodka za novinarje, ki bo potekal v Bruslju med 20. in 22. oktobrom, je promocija medijske svobode v Evropi skozi dialog, izmenjavo, učenje
in mreženje v medijih.

Mladi novinarji, študenti ali pripravniki v novinarstvu med 18. in 30. letom, ki jih ta tematika zanima in bi se radi udeležili tridnevnih delavnic, se
lahko prijavijo na razpis do 16. avgusta.
Parlament išče tudi ekipo 11 ambicioznih mladih, ki bi sodelovali pri organizaciji tega dogodka oz. šestih delavnic. Prijave na ta razpis so možne do
9. avgusta.

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

