
 

 

 
 

 

Spoštovani, 
 
poletje je že v polnem zagonu, morje mamljivo vabi v svoj naravni »spa« – sprostitveni center – 
vonj po borovcih in orkester škržatov nas popeljeta v pozabo … Tam se lahko vsaj za trenutek v 
mislih odpeljemo na lepše, v kraj brez skrbi, brez strahu, v kraj optimizma. Žal pa nas večerna 
poročila ponovno vržejo v realnost, v pesimizem, v objem strahu pred prihodnostjo. Polna so 
strašnih zgodb o brezupu, o brezizhodnih situacijah, o tragičnih dogodkih. Šagre so sicer dobro 
obiskane (za tiste, ki niste s Primorske, šagre so veselice), gostinci pa skoraj križem rok postavajo 
za šanki: družina s tremi otroki si privošči le eno porcijo kalamarov, vodo prinesejo s seboj v 
plastenki, par zakoncev naroči kozarec špricerja, ki ga skupaj počasi izpijeta in se v zadregi 
opravičita: »Sva ravnokar pojedla sendvič, zato bova le nekaj spila.« 
 
Kolegica mi objokana sporoči, da gre njen sin v Nemčijo, ker je tam končno dobil delo. »Postal je 
''Gastarbeiter'',« pove in v jezi nadaljuje: »Kaj boš s tako državo, ki ne more zadržati svojih mladih 
doma? Zakaj jaz plačujem davke? Že drugi otrok mi je odšel s trebuhom za kruhom v tujino!« 
Mlada družina, ki se je pred dvema letoma odselila na Norveško, ravno tako zaradi službe, prihaja 
poleti v Izolo na morje. Vsi štirje z nasmejanimi in brezskrbnimi obrazi. Starša imata službi s 
plačama, ki jim omogočata dostojno življenje, počutita se varno in verjameta, da bosta otrokoma 
lahko nudila optimalne pogoje za razvoj. 
 

 



 

 

Pričakujem petega otroka, ki se ga zelo veselimo vsi v družini. Moti me pa, da je moj optimizem z 
dneva v dan bolj v krču. Ne vem, ali bom lahko svoje otroke opremila s potrebnim znanjem, 
veščinami, sposobnostmi. Ne vem, ali bodo lahko soustvarjali svojo prihodnost. Ne vem, ali se 
bodo lahko zaposlili v svoji državi. Ne vem, ali bodo lahko zaplavali v našem morju, poležali v miru 
pod borovci in uživali v orkestru škržatov …»Tega nihče ne more vedeti,« boste rekli.  
 
Res je, ne moremo napovedovati prihodnosti naših otrok, lahko pa jim jo vsaj omogočimo! In to je 
dolžnost vsakega DOBREGA državljana. Od tega naziva pa smo na žalost še zelo daleč …Dokler 
bomo ponosni na »uspešne prodaje« podjetij Rusom, Ukrajincem, Srbom, Hrvatom, in bomo tiho, 
ko v našem zalivu Italijani gradijo terminale, in bomo pošiljali nepopolne vloge za pridobitev EU 
sredstev, smo lahko veseli, da državo sploh še imamo. 
 
mag. Vesna Starman 
predsednica Slovenske ženske zveze pri SLS 
 

 



 

 

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… 

 

 

 

http://bit.ly/1GGCIka


 

 

 

Predsednik Skupnosti demokratične mladine Evrope J. H. Mira na sestanku z Zidanškom 

pohvalil mednarodno delovanje Nove generacije SLS 

Celje, 20. julij 2015 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek se je skupaj s podpredsednico SLS in predsednico 

Nove generacije SLS Jasmino Opec  ter mednarodnim sekretarjem Nove generacije SLS Sašom Krabonja 

sestal s predsednikom Skupnosti demokratične mladine Evrope (Democratic youth community of Europe, 

DEMYC) Javierjem Hurtadom Miro. Preberi več… 

 

 

Ob parlamentarni obravnavi predloga za imenovanje nadzornikov SDH: Država mora aktivno 

poiskati dobre gospodarje in jih povabiti k sodelovanju 

Ljubljana, 17. julij 2015 – Po mnenju SLS je treba v Sloveniji izboljšati kadriranje v nadzorne svete družb, 

saj poročilo o konkurenčnosti držav IMD ugotavlja, da smo na enem od zadnjih mest po njihovi 

učinkovitosti. Zavedamo se, da je skupina pod vodstvom dr. Petra Kraljiča kandidate za člane Nadzornega 

sveta Slovenskega državnega holdinga (NS SDH), o katerih danes odločajo poslanci DZ RS, z najboljšim 

namenom izbrala izmed prijavljenih na javni razpis, a po postopku, ki ga določa slab zakon. Na neprimeren 

način kadrovanja z javnim razpisom je opozoril že Kadrovsko akreditacijski svet. Izbor sedanjih kandidatov 

je sicer boljši od prejšnjih, vendar v SLS menimo, da jim ne bi smeli zaupati 11 milijard evrov vrednega 

državnega premoženja. Preberi več… 
 

 

 
 

http://bit.ly/1TTgaWY
http://bit.ly/1efRA2t


 

 

 

Dodatno zadolževanje Vlade RS za Grčijo bi bilo neodgovorno do lastnih državljanov 

Odgovornost naj prevzamejo poslanci DZ RS 

Ljubljana, 17. julij 2015 – V SLS nasprotujemo dodatnemu zadolževanju Slovencev za Grčijo, v primeru, da 

premier dr. Miro Cerar ne bo dal jasnih zagotovil o zmanjšanju izpostavljenosti Slovenije in ne bo 

predstavil grških zagotovil o vrnitvi posojil. Minister za finance dr. Dušan Mramor je napovedal, da se bo 

Vlada RS o začetku pogajanj in novemu zadolževanju posvetovala z izvoljenimi predstavniki ljudstva v 

Državnem zboru RS. V SLS predlagamo, da naj se ne le posvetujejo – poslanci naj prevzamejo odgovornost 

za odločitev, ki bo v veliki meri vplivala tudi na prihodnost Slovenije in njenih državljanov, zato naj 

glasujejo o novem zadolževanju Slovencev, ki že tako v preveliki meri živijo pod pragom revščine, v slabih 

življenjskih pogojih. Preberi več… 

 

 
 

 

 

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Postopek izbire trase hitre ceste mimo Braslovč, 

kot ga je opisal minister Gašperšič, je nestrokoven in politično nesprejemljiv 

Ljubljana, 16. julij 2015 – Na včerajšnjih Odmevih je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič na 

vprašanje o razlogih Ministrstva za infrastrukturo RS za podporo trasi hitre ceste Šentrupert–Velenje 

skozi Braslovče izjavil, da je bila na tretji razvojni osi po toliko letih oklevanja izbrana ta trasa, ker je 

bila najdlje pripravljena in ker se je pri drugih možnostih nakazovalo, da Vlado RS čaka veliko težav z 

usklajevanjem. »Ta izjava je strokovno slaba in politično nesprejemljiva ter popolnoma zanemarja in 

celo prikriva dejstvo, da bo zaradi finančnih razlogov gradnja tega dela tretje razvojne osi neizvedljiva 

še naslednjih deset let,« meni predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. Preberi več… 
 

http://bit.ly/1CLecU1
http://bit.ly/1OjJ4fN


 

 

 

 

 

 

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 

 

http://on.fb.me/1dOGB0D


 

 

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


 

 

 

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…  

 

mailto:sls@sls.si
http://bit.ly/1L910v4


 

 

 

Bogovič s 6 amandmaji k novi EU zakonodaji o ekološki pridelavi – za razbremenitev kmeta in 
vrnitev zaupanje potrošnikov v eko proizvode 
 
Bruselj, 16. julij 2015 – Na zadnji predpočitniški seji Odbora Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj 
podeželja (AGRI), katerega nadomestni član je evropski poslanec Franc Bogovič, so poslanci včeraj 
popoldne med drugim obravnavali predlog uredbe o ekološki pridelavi ter pripadajoče predloge 
amandmajev. Slednjih je bilo vloženih kar 1322, 6 jih je prispeval tudi Bogovič. Preberi več… 

 

 

http://bit.ly/1Kkltdp


 

 

 

Bogovič podpira pozitivno diskriminacijo za obrobne skupnosti – ta naj se 
izvaja z EU sredstvi za infrastrukturo, zdravje in izobraževanje 
 
Bruselj, 14. julij 2015 – V okviru pogovora o kohezijski politiki in obrobnih skupnostih 
je evropski poslanec Franc Bogovič včeraj v Evropskem parlamentu na Odboru za 
regionalni razvoj (REGI) spregovoril tudi o stanju romske skupnosti v Sloveniji. »Pri 
zaposlovanju so tudi v Sloveniji, od koder prihajam, predvsem pri Romski skupnosti 
veliki problemi, ker je ta delovna sila manj konkurenčna,« je dejal Bogovič in pojasnil, 
da Romi težko nastopijo na trgu delovne sile in žal vse prevečkrat tudi zavračajo delo, 
ker je prejemek, ki ga dobijo iz delovnega razmerja potem odbit od tistega prejemka, 
ki ga dobijo za socialno pomoč. Zato je treba po njegovih besedah v prihodnje biti 
pozoren, da ne bo poleg pravic zanemarjeno tudi področje obveznosti. Preberi več… 

 

 

 

http://bit.ly/1Jx5dmr


 

 

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! 
 

 

 

https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?C=eIqZeRWAG0uELeZDmxHLmGVHDhDEjtIIS8IdmIMR02T9Iy3MpzUB_w574eCeSYCJAeidjSBQpoU.&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fe%2fv2%3fe%3d4glyh-ibhvr3z2-2u%26t%3dplh%26midToken%3dAQGY7i5-s-vHfg%26ek%3dgroup_announcement_message%26urlhash%3d8isz%26url%3dhttp%253A%252F%252Fbit%252Ely%252F1BQ9TX4
https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?C=eIqZeRWAG0uELeZDmxHLmGVHDhDEjtIIS8IdmIMR02T9Iy3MpzUB_w574eCeSYCJAeidjSBQpoU.&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fe%2fv2%3fe%3d4glyh-ibhvr3z2-2u%26t%3dplh%26midToken%3dAQGY7i5-s-vHfg%26ek%3dgroup_announcement_message%26urlhash%3dS98W%26url%3dhttp%253A%252F%252Fbit%252Ely%252F1LDzMwy
https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?C=eIqZeRWAG0uELeZDmxHLmGVHDhDEjtIIS8IdmIMR02T9Iy3MpzUB_w574eCeSYCJAeidjSBQpoU.&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fe%2fv2%3fe%3d4glyh-ibhvr3z2-2u%26t%3dplh%26midToken%3dAQGY7i5-s-vHfg%26ek%3dgroup_announcement_message%26urlhash%3dRuVT%26url%3dhttp%253A%252F%252Fbit%252Ely%252F1NsS3u0
https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?C=eIqZeRWAG0uELeZDmxHLmGVHDhDEjtIIS8IdmIMR02T9Iy3MpzUB_w574eCeSYCJAeidjSBQpoU.&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fe%2fv2%3fe%3d4glyh-ibhvr3z2-2u%26t%3dplh%26midToken%3dAQGY7i5-s-vHfg%26ek%3dgroup_announcement_message%26urlhash%3d6MZD%26url%3dhttp%253A%252F%252Fbit%252Ely%252F1RKUwkP
https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?C=eIqZeRWAG0uELeZDmxHLmGVHDhDEjtIIS8IdmIMR02T9Iy3MpzUB_w574eCeSYCJAeidjSBQpoU.&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fe%2fv2%3fe%3d4glyh-ibhvr3z2-2u%26t%3dplh%26midToken%3dAQGY7i5-s-vHfg%26ek%3dgroup_announcement_message%26urlhash%3dEeN1%26url%3dhttp%253A%252F%252Fbit%252Ely%252F1KpjVRX
https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?C=eIqZeRWAG0uELeZDmxHLmGVHDhDEjtIIS8IdmIMR02T9Iy3MpzUB_w574eCeSYCJAeidjSBQpoU.&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fe%2fv2%3fe%3d4glyh-ibvyyfm8-3m%26t%3dplh%26midToken%3dAQGY7i5-s-vHfg%26ek%3dgroup_announcement_message%26urlhash%3dQyfE%26url%3dhttp%253A%252F%252Fbit%252Ely%252F1JKW1At
https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?C=eIqZeRWAG0uELeZDmxHLmGVHDhDEjtIIS8IdmIMR02T9Iy3MpzUB_w574eCeSYCJAeidjSBQpoU.&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fe%2fv2%3fe%3d4glyh-ibvyyfm8-3m%26t%3dplh%26midToken%3dAQGY7i5-s-vHfg%26ek%3dgroup_announcement_message%26urlhash%3dE5Z9%26url%3dhttp%253A%252F%252Fbit%252Ely%252F1dNOt1s
https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?C=eIqZeRWAG0uELeZDmxHLmGVHDhDEjtIIS8IdmIMR02T9Iy3MpzUB_w574eCeSYCJAeidjSBQpoU.&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fe%2fv2%3fe%3d4glyh-ibvyyfm8-3m%26t%3dplh%26midToken%3dAQGY7i5-s-vHfg%26ek%3dgroup_announcement_message%26urlhash%3dvUxB%26url%3dhttp%253A%252F%252Fbit%252Ely%252F1NQjwWL
https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?C=eIqZeRWAG0uELeZDmxHLmGVHDhDEjtIIS8IdmIMR02T9Iy3MpzUB_w574eCeSYCJAeidjSBQpoU.&URL=https%3a%2f%2fwww.linkedin.com%2fe%2fv2%3fe%3d4glyh-ibvyyfm8-3m%26t%3dplh%26midToken%3dAQGY7i5-s-vHfg%26ek%3dgroup_announcement_message%26urlhash%3dQGEP%26url%3dhttp%253A%252F%252Fbit%252Ely%252F1eIjUuW
https://webmail.europarl.europa.eu/owa/redir.aspx?C=eIqZeRWAG0uELeZDmxHLmGVHDhDEjtIIS8IdmIMR02T9Iy3MpzUB_w574eCeSYCJAeidjSBQpoU.&URL=http%3a%2f%2fwww.eutraining.eu%2feu_jobs


 

 

  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

