
 
 

 

Spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke, 
 
politično vroče poletje in dogajanja za dokončanje 
arbitražnega postopka med Slovenijo in Hrvaško poteka 
po skoraj neverjetnem scenariju. Napake Slovenije se še 
kar vrstijo, tokrat nam jo je zagodel odstop arbitra, ki ga 
je Slovenija imenovala prejšnji torek. Kot da v Sloveniji ne 
premoremo dovolj uglednega pravnega strokovnjaka, ki 
bi bil dovolj zaveden Slovenec, da v teh neprijetnih 
trenutkih ne bi klecnil pod težo zmešnjav, ki jih ustvarjajo 
naši sosedi s točno določenimi cilji. 
 
Na gospodarskem področju pa zmešnjave in težave 
podjetnikom povzroča država, bolje rečeno birokratski 
aparat. Ta v vseh, ki delajo in proizvajajo dodano 
vrednost, vidi predvsem molzno kravo in se za vsako 
ceno bori le proti morebitni utaji davkov. Podjetniki so še 
pred obravnavo predloga Zakona o davčnem potrjevanju 
računov v Državnem zboru RS vztrajno opozarjali, da 
davčne blagajne ne bodo bistveno pripomogle k 
zmanjšanju sive ekonomije in dela na črno, bodo pa 
občutno dodatno obremenile gospodarstvo. Namesto 
uvedbe davčnih blagajn so predlagali znižanje davčnih 
stopenj, uvedbo davčnih spodbud in dvig davčne morale. 
Spomnimo, podjetniki so morali pred natanko dvema 
letoma kupiti posebne programe, ki onemogočajo 
brisanje računov, kar po strokovni oceni povsem 
zadostuje. Državni aparat z davčnimi blagajnami ponovno 
kaznuje obrtnike in podjetnike, ki plačujejo davke, 
ostalim šušmarjem pa tudi z najnovejšimi zahtevami ne 
bodo prišli do živega. 
 
Obrtniki, podjetniki in gospodarstveniki se moramo 
povezati tudi v okviru SLS, ki se v svojem programu in 
delovanju odločno zavzema za dobrobit gospodarstva, ki 
nam edino lahko zviša bruto družbeni proizvod. Zato smo 
letos ponovno obudili delovanje Slovenskega kluba za 
napredek obrti in podjetništva pri SLS, skrajšano Klub SP, ki 
ima relativno dolgo zgodovino delovanja. Najbolj je bil 

 



aktiven od sredine devetdesetih in ob prelomu tisočletja, 
ko je bila tudi SLS na višku moči. Po lanskih volitvah novega 
vodstva stranke smo tudi v Klubu SP osvežili svoje vrste in 
si zastavili nove cilje. Zadali smo si nalogo povezovanja 
obrtnikov, podjetnikov in direktorjev na ravni Slovenije. 
Pravila našega kluba nam dajejo številne naloge, ki 
vključujejo aktivnosti za zaščito malega gospodarstva, 
izvajanje izobraževanja, organizacijo srečanj na različnih 
ravneh, izvajanje promocije, predstavitev in podobno.  
 
Za to jesen načrtujemo poseben podjetniški dogodek, na 
katerem se bomo srečali podjetniki, obrtniki in direktorji 
podjetij, člani SLS ali njeni simpatizerji. Na druženju bo tako 
priložnost za ponovno oživitev delovanja podjetniškega 
dela naše stranke. Vse podjetnike, ki bi se radi udeležili 
srečanja že danes vabim, da na Glavno tajništvo SLS 
sporočite svoj naslov, da vas bomo na dogodek lahko še 
osebno povabili. 
 
Peter Grabner 
predsednik Kluba SP pri SLS 

 

 

Vesela novica 
 
Poroka Jasmine in Tiborja  
 
Minulo soboto, 1. avgusta 2015, sta si podpredsednica SLS in predsednica 
Nove generacije SLS Jasmina Opec ter član Izvršilnega odbora SLS Tibor Vöröš 
v Murski Soboti obljubila večno ljubezen in zvestobo.  
Poroka je potekala v ožjem družinskem in prijateljskem krogu. Civilni del je v 
poročni dvorani soboškega gradu opravila županja občine Grad Cvetka Ficko, 
cerkvena poroka pa je potekala v stolni cerkvi Sv. Nikolaja, kjer sta obred 
vodila kalvinski duhovnik z Madžarske Daniel Nagy in stolni kaplan Goran 
Merica.  
Po obredu je sledilo slavje, svatje pa so po polnoči Jasmini Opec Vöröš 
čestitali še za 30. rojstni dan. 
 
Mladoporočencema iskreno čestitamo in jima želimo veliko dobrega na 
skupni poti! 

 



 

V medijih / Dr. Umek v Delu: Izobraževanje za prihodnost 

Samo kakovostno znanje naredi družbo ustvarjalno, konkurenčno in 
bogato. 

Ljubljana, 31. julij 2015 – Časnik Delo je v rubriki Gostujoče pero 
objavil prispevek vodje Strokovnega sveta pri predsedniku SLS dr. 
Andreja Umeka o slovenskem izobraževalnem sistemu. Dr. Umek 
izpostavlja, da je zaradi velikih nesorazmerij znotraj sistema treba 
najprej opredeliti prebojne cilje, in navede tri točke, ki lahko služijo kot 
izhodišče za sprejemanje potrebnih ukrepov za prehod v družbo 
znanja. 
Prispevek dr. Andreja Umeka z naslovom Izobraževanje za prihodnost, 
ki je bil prvotno objavljen v Delu (24. julija 2015), v nadaljevanju z 
dovoljenjem avtorja objavljamo v celoti. 
 

Izobraževanje za prihodnost 
Samo kakovostno znanje naredi družbo ustvarjalno, konkurenčno in 
bogato. 
Znanje je bilo skozi vso človeško zgodovino pomemben dejavnik, ki je 
odločal o napredku ali zaostajanju določenega področja ali skupnosti, o 
njenem blagostanju ali revščini. Temu spoznanju ustrezno so v 
uspešnih državah oblikovali, dopolnjevali in spreminjali tudi šolski 
sistem, ki je v moderni družbi glavni posredovalec znanja. Kot pravilen 
odziv na področju izobraževanja naj navedem samo odziv srednje 
Evrope, ki je z ustanovitvijo tehniških univerz … Preberi več 

 

 

 

http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/izobrazevanje-za-prihodnost.html
http://bit.ly/1M6OM51
http://bit.ly/1IYBMiW


 

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 

 

 

 

http://bit.ly/1Mps1rN
http://on.fb.me/1dOGB0D
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. 

 

 

 

Delovno srečanje delegacije Nove 

generacije SLS s podmladkom Avstrijske 

ljudske stranke (JVP) ob Vrbskem jezeru 

Ljubljana, 6. avgust 2015 – Podpredsednica SLS 
in predsednica Nove generacije SLS Jasmina 
Opec Vöröš se je na povabilo JVP z delegacijo v 
sestavi podpredsednik NG SLS Daniel Valentine, 
mednarodni sekretar NG SLS Sašo Krabonja in 
član Izvršilnega odbora SLS Tibor Vöröš v 
ponedeljek, 3. avgusta 2015, udeležila 
delovnega srečanja ob Vrbskem jezeru.  Preberi 
več 

 

 

 

 

Intervju z evropskim poslancem Francem 
Bogovičem na TV Slovenija – 3. program 
Ljubljana, 
 

Ljubljana, 27. julij 2014 – Evropski poslanec Franc 
Bogovič je v intervju na TV Slovenija – 3. program 
predstavil svoj pogled na aktualne politične teme, 
kot je arbitraža v zvezi s slovensko-hrvaško mejo in 
spregovoril o svojem delu v Evropskem 
parlamentu. 
  
O arbitraži glede slovensko-hrvaške meje: 
»Gre očitno za neko politično igro,« je dejal 
Bogovič glede aktualnih zapletov v zvezi z 
arbitražo o mejnem odprtem vprašanju med 
Slovenijo in Hrvaško in spomnil, da je arbitražno 
sodišče bilo poiskano, da arbitrira med dvema, ki 
se ne moreta dogovoriti, ter da najde rešitev, ki bo 

 

mailto:sls@sls.si
http://bit.ly/1Uq4s6g
http://bit.ly/1Uq4s6g


v evropskem duhu, in bo omogočala neko 
normalno sobivanje. Preberi več 

 

 

Vabilo na posvet na sejmu AGRA 2015: Sladkorna pesa – 
novi izzivi 
 

Ljubljana, 5. avgust 2015 – V okviru letošnjega že 53. 
mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, Združenje 
pridelovalcev Sladkorne pese Slovenije (ZPSPS) organizira posvet 
z naslovom »Sladkorna pesa – novi izzivi«. Evropski poslanec 
Franc Bogovič (SLS/EPP) bo uvodoma nagovoril udeležence 
posveta, ki bo v ponedeljek, 24. 8. 2015, ob 10. uri, v dvorani 4, 
Cesta na stadion 2, Gornja Radgona, Pomurskega sejma AGRA 
2015. 
 
Ideja o oživitvi proizvodnje sladkorne pese po opustitvi 
sladkornih kvot z oktobrom 2017 in ustanovitvi nove tovarne 
sladkorja se zdi zahtevna, vendar uresničljiva tudi evropskemu 
poslancu Francu Bogoviču. Pobudnikom iz ZPSPS je pri njihovih 
korakih k uresničitvi ideje pomagal s pridobitvijo nizozemske 
študije o izjemnih in večkratnih izkoristkih sladkorne pese kot 
“kraljice poljščin”, ki s temi lastnostmi predstavlja pomembno 
ekonomsko in družbeno priložnost. Evropski poslanec Bogovič je 
o možnosti koriščenja t. i. Junckerjevega sklada za uresničitev 
ideje ZPSLP že govoril tudi z evropskim komisarjem za kmetijstvo 
Philom Hoganom. Nadalje je vzpostavil navezo z Mednarodnim 
združenjem evropskih pridelovalcev sladkorne pese (CIBE). Z 
Elisabeth Lacoste, generalno sekretarko CIBE, sta govorila o 
prenosu praks in pomoči pri izvedbi tako velikega projekta v 
Sloveniji. Preberi 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. 

http://bit.ly/1IrBviZ
http://bit.ly/1OSDSPy
http://www.youthpress.org/news/european-youth-media-days-2015-media-freedom-in-europe-and-prix-de-leyp-call-for-participants
http://bogovic.eu/work/wp-content/uploads/2015/08/Brez-naslova.png


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 

 

ttp://www.youthpress.org/news/european-youth-media-days-2015-media-freedom-in-europe-call-for-team-members
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=xI-n&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1Jvlqu7
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=wi7P&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1RjytEo
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=Pue6&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1P5xwRx
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=vLqk&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1JThQ00
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=KA52&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1H5wIHW
https://www.linkedin.com/e/v2?e=4glyh-i9fgbpiw-5p&t=plh&midToken=AQGY7i5-s-vHfg&ek=group_announcement_message&urlhash=42Xk&url=http%3A%2F%2Fbit%2Ely%2F1H5wQqX
http://www.eutraining.eu/eu_jobs
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

