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Suzana Lara Krause:



Zahvala za podporo in vabilo 
na predsedniške volitve 

Po teh posebnih dnevih kampanje za predsedniške volitve, ki 
še vedno traja, bi rada z vami delila nekaj misli in občutkov, 
ki me navdajajo. Najprej naj se vam zahvalim za vsak glas 
podpore, za zbranih preko 3000 podpisov, s katerimi ste 
omogočili, da vas danes lahko nagovarjam kot kandidatka 
za predsednico Republike Slovenije. Hvala vsakemu, ki je za 
glas poprosil še družinske člane, sosede, prijatelje, sodelavce, 
mimoidoče. Noben obrazec ni samo kos papirja. Tega se še 
kako dobro zavedam. Za vsakim podpisom je veliko besed, 
veliko vprašanj in pravih odgovorov. Veliko kilometrov do 
upravnih enot, do katerih oddaljeni kraji nimajo enostavnega 
dostopa. Veliko truda, telefonskih impulzov in praskanje v 
grlu. Zato vam vsem in vsakemu posebej iz srca hvala! 

Ko sem se srečevala z vami na terenu, sem si skrbno 
zapomnila vsako težavo, ki vas pesti. Želim biti predsednica 
vseh vas in vrniti Slovenijo ljudem. Predsedniški funkciji 
bom vrnila dostojanstvo in sledila enemu cilju: dobrobiti 
naroda. Kot narod moramo biti prepričani v svoj uspeh, kot 

so bili v uspeh od samega začetka prepričani naši košarkar-
ji. Zmagovalna miselnost, dobra strategija in medsebojno 
zaupanje sta jih pripeljala do zastavljenega cilja in tudi nas 
lahko, če povrnemo zaupanje v ljudi. Sloveniji bom povrnila 
prihodnost. V mladih imamo bogastvo, dajmo spodbujati 
njihovo samozavest, da bodo našli svoj smisel v tej prelepi 
državi. Pred nami je vse, še posebej pa je pred nami veliko 
izzivov, katerih se kot vaša kandidatka za predsednico države 
želim lotiti.  

Da pa bi lahko zagovarjala vaš glas, vas vabim, da se 
udeležite volitev za predsednika Republike Slovenije v ned-
eljo, 22. oktobra 2017, in na glasovnici obkrožite številko 1. Če 
se volitev ne morete udeležiti v nedeljo, pojdite na predčasne 
volitve. Pokazali smo, da znamo in zmoremo, ko smo nabrali 
dovolj podpisov za vložitev kandidature. Pokažimo tudi na 
volitvah, da znamo in zmoremo za predsednico Republike 
Slovenije izvoliti kandidatko iz vrst Slovenske ljudske stranke. 

Suzana Lara Krause

Vir: STA
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Uvodnik

Gremo na volitve!
Slovenska ljudska stranka ima po dvajsetih letih ponovno kandidata za 

predsednika Republike Slovenije. Natančneje, ima kandidatko za predsednico 

Republike Slovenije. Marljivo, sposobno žensko, z delovnimi in krščanskimi 

vrednotami Suzano Laro Krause. Ponosen sem, da smo predstavili kandi-

datko, ki pooseblja prenovo Slovenske ljudske stranke. Zaradi položaja, ki 

ga zasedamo zunaj Državnega zbora, smo morali nabrati 3000 podpisov, 

da smo lahko vložili kandidaturo za predsednika RS. V slabih treh tednih 

nam jih je uspelo nabrati še več, kot jih je bilo treba, za kar sem vam iz srca 

hvaležen. Z vašo pomočjo, zaradi vseh tistih, ki ste podali podpis in tudi vseh 

tistih, ki ste dan za dnem nagovarjali ljudi, hodili po terenu, preživljali ure 

pred upravnimi enotami imamo danes kandidatko za predsednico države. 

Trdno verjamem, da smo poenoteni na volitvah sposobni izvoliti 
Suzano Laro Krause za predsednico Republike Slovenije.  

Suzana Lara Krause predstavlja sodobno širino, prav tako pa zmernost 

in tradicionalne vrednote, na katerih sloni Slovenska ljudska stranka. Kot 

predsednica bo znala Sloveniji in predsedniški funkciji vrniti dostojanstvo 

in izkazati razumevanje. Znala bo pokazati smer narodu in biti moralni 

kompas, ki ga danes pogrešamo. Čas je za žensko, ki zna poprijeti za trdo 

delo tudi takrat, ko poleg ni kamer. Suzana Lara Krause je iskrena ženska, 

neobremenjena s spori iz preteklosti in zgodovino ter sposobna poenotiti 

slovenski narod. Prav zato sem njen največji podpornik in bom s ponosom 

na volitvah glas obkrožil zanjo. Kot veste, bodo volitve za predsednika države 

potekale v nedeljo, 22. oktobra 2017. Podpise za kandidaturo smo uspešno 

zbrali, vendar je bil to šele začetek. Najpomembnejši glas boste morali po-

dati na samih volitvah (oz. predčasnih volitvah). Prav zato vas pozivam, da 

se jih udeležite, saj je to vaša pravica in državljanska dolžnost. Mogoče se 

vam zdi, da vaš glas nič ne šteje, vendar ni tako. Vsak izmed vas predstavlja 

košček v mozaiku in samo vsak izmed vas lahko popelje Slovensko ljudsko 

stranko do cilja, ki smo si ga zastavili. 

Pozivam vas, da preidemo od besed k dejanjem. Pozabimo na preteklost 

in se zedinimo za prihodnost. Samo enotna Slovenska ljudska stranka lahko 

uspe. Verjamem v srčnost vseh vas in prepričan sem, da boste šli na volitve in 

oddali glas za najboljšo kandidatko za predsednico – za Suzano Laro Krause. 

mag. Marko Zidanšek, 
predsednik Slovenske ljudske stranke  



4 | Slovenec

Vsebina
 5 Volitve  

 6–11 Intervju

 12 Poslanec EP

 13–17  Zgodilo se je

 18  Osebno

Kazalo

Vrnimo Slovenijo ljudem!
stran 6
Kandidatka SLS za predsednico države 
Suzana Lara Krause se na volitve podaja s 
sloganom: »Vrnimo Slovenijo ljudem!« V 
obširnem intervjuju je razkrila podrobnosti 
o sebi, o svojih vrednotah, pogledih na 
najpomembnejša politična vprašana, izzive 
in rešitve zanje. Preberite si tudi, zakaj so 
njeno kandidaturo podprli tudi vsi najvidnejši 
predstavniki stranke.

Zgodilo se je 
stran 13
Slovenska ljudska stranka je bila v letošnjem 
letu, ko je praznovala 19. obletnico obstoja, zelo 
aktivna. Vodstvo je obiskovalo svoje člane na 
terenu, predstavniki stranke so organizirali in 
se udeleževali strokovnih razprav, člani so se v 
okviru projekta Povežimo Slovenijo obiskovali 
med sabo … Preberite si kratka poročila z nekaj 
najpomembnejših dogodkov.

Matthew Alexander Krause
stran 18
Če je Slovenka postala prva dama ZDA, pa 
je sedaj čas, da Američan postane prvi mož 
Slovenije. Matthew Alexander Krause, po rodu 
Američan iz Annapolisa v Marylandu, je že 
deset let soprog kandidatke SLS za predsednico 
države Suzane Lare Krause.
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Svoj glas lahko oddate že na 
predčasnih volitvah!

V nedeljo, 22. oktobra 2017, bomo državljanke in državljani Republike Slovenije volili predsednika oz. 
predsednico države. Pozivamo vas, da se udeležite volitev in oddate svoj glas za

kandidatko Slovenske ljudske stranke pod številko 1 Suzano Laro Krause.

Pozivamo vsakega člana in simpatizerja Slovenske ljudske 
stranke, da se volitev udeleži, saj je to njegova državljanska 
pravica in dolžnost. Glasuje se samo za enega kandidata oz. 
kandidatko. Za kandidatko glasujete tako, da obkrožite številko 
pred njenim imenom in priimkom. 

Če se volitev v nedeljo, 22. oktobra 2017, ne boste mogli 
udeležiti, imate možnost predčasnega glasovanja. To bo po-
tekalo na sedežih okrajnih volilnih komisij (to je na sedežih 
upravnih enot in njihovih izpostav) ter na upravnih enotah 
oz. krajevnih uradih, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo 
sedeža (Bled, Cerknica, Dravograd, Metlika), v katerih imate 
prijavljeno stalno prebivališče. Predčasno glasovanje bo 
v torek, 17.10., v sredo, 18.10. in v četrtek, 19.10.2017, 
med 7. in 19. uro. 

V obdobju predčasnega glasovanja ni volilnega molka, 
zato lahko takrat nagovarjate, opominjate in kličete najbližje 
in prijatelje, da se udeležijo ali predčasnih volitev ali volitev 
v nedeljo, 22. oktobra 2017. V SLS želimo, da vsak od vas na 
predčasno glasovanje pripelje vsaj deset ljudi, da bomo tudi 
na ta način znali pristopiti k ljudem in jim povedali, zakaj 
je prava izbira za predsednico RS ravno Suzana Lara Krause.

Opozorili bi še na možnost glasovanja na volišču brez 
krajevne pristojnosti (OMNIA) - volišča izven okraja stal-
nega prebivališča občana. Enako kot pri glasovanju na domu, 
morajo volivci, ki bodo v nedeljo, 22. 10. 2017, na območju 
Slovenije izven okraja svojega stalnega prebivališča in želijo 
izkoristiti svojo državljansko pravico, najmanj 3 dni pred 
dnevom glasovanja, t. j. vključno do srede, 18. 10. 2017, spo-
ročiti OVK, da želijo glasovati v drugem okraju. Enako velja za 
izseljence, ki so v času volitev v Republiki Sloveniji, ki morajo 
svojo namero sporočiti OVK, na območju katere uresničujejo 
volilno pravico. Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo oseb-
no zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, 
sporočijo OVK do srede, 18. 10. 2017, da želijo glasovati pred 
volilnim odborom na svojem domu.

Vse tiste, ki boste delovali kot člani volilnih odborov na 
voliščih v nedeljo, 22. oktobra 2017, pozivamo, da opravite 
svoje delo vestno in odgovorno. 

Spoštovani prijatelji Slovenske ljudske stranke, prenesite 
naš poziv do sorodnikov, prijateljev, znancev in jih opomnite, 
da se udeležijo volitev. Vaš glas šteje!

Volitve
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Franc Bogovič, poslanec v Evropskem 
parlamentu:
Odlično je, da SLS po dolgem času nastopa 
samostojno na predsedniških volitvah, s svojo 
kandidatko. Suzana je zelo načelna sogovornica, 
ki brez dlake na jeziku v slovenski politični pros-
tor prinaša določeno svežino, še posebno to velja 

za funkcijo predsednika države. Verjamem, da bo to prepoznal tudi 
večji del volivcev in bodo namesto starih političnih vzorcev izbrali 
nekaj novega!

Mag. Franc Rozman, 
podpredsednik SLS:
Suzano podpiram zaradi njen-
ega poguma. Tudi na delikatna 
vprašanja odgovori brez sle-
pomišenja, tako kot misli.

Intervju

Vrnimo Slovenijo ljudem!
Suzana Lara Krause, predsedniška kandidatka

Suzana, pozdravljeni! Pred kratkim ste bili ena izmed ano-
nimnih Slovenk. Vaše življenje se je v kratkem roku precej 
spremenilo – naenkrat se soočate s politiko, javnimi nastopi, 
ljudje vas prepoznavajo, vaš urnik je še bolj poln kot prej. Za-
kaj ste se odločili stopiti iz anonimnosti? Hkrati pa – 3000 ni 
majhna številka; kako vam je uspelo zbrati toliko podpisov?
Če želiš, da se kaj premakne in bi k temu lahko prispeval, se 
moraš izpostaviti. Seveda je iskanje poti med družino, službo 
in kampanjo zahtevno, ampak treba je biti organiziran. Zelo 
pa pomaga, da mi mož stoji ob strani. Zbiranje podpisov ni 
bilo enostavno, zame še malo težje ravno zaradi moje ciljne 

publike – ljudje so v službi tudi dlje kot do 17. ure, ko se up-
ravne enote zapirajo, kmetje pa ob lepem vremenu delajo na 
njivah noč in dan. Nikoli pa nisem dvomila o tem, da nam bo 
podpise uspelo zbrati – na koncu smo jih zbrali še »preveč«.

Odraščali ste na kmetiji v Destrniku, sami ste se izrazili s »pod 
budnim očesom babice Anike in dedka Janka«. Odraščanje 
na podeželju ima gotovo vpliv na privzgojene vrednote. Kaj 
menite, katere so tiste, ki vas razlikujejo od povprečja in 
kako lahko vplivajo na vaše predsedovanje?
Na kmetiji sta me pazila babica in dedek, ker sta bila moja 
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Foto: Albin Bezjak



Slovenec | 7 

Miran Gorinšek, 
predsednik Kluba 
županov pri SLS 
in predsednik 
Razsodišča SLS:
Suzana je predstavni-
ca nove generacije s 

svežimi idejami. Razgledana in umirje-
na ženska. Slovenija potrebuje takšno 
predsednico! 

Daniel Valentine, predsednik Nove
 generacije SLS:

Prijetna perspektivna gospa z vrsto izkušenj v politiki, še 
posebej pri emancipaciji žensk. S svojim nazorom celostnega 
pristopa do političnih vprašanj (tako z mikro ravni, gospod-
injstev, kot tudi z makro ravni, družbe) prispeva k novemu, 
bolj učinkovitemu konceptu političnega odločanja. Zaveda se 

namreč, da je funkcionalno gospodinjstvo kot osnovna celica družbe predpogoj 
za njeno zdravo delovanje. Suzana je človek načel in ukrepanja, tako k lepši 
reprezentativnosti Slovenije doma in po svetu ne bo prispevala le s svojim 
izgledom in karizmo, ampak tudi, kar je bistveno, k njenemu razvoju v eno 
najnaprednejših držav 21. stoletja. 

Intervju

starša v službi, mama kot trgovka, oče pa v livarni v Talumu, 
popoldne pa sta delala na kmetiji. Tudi babica ni imela časa, da 
bi skrbela le zame, zato sem ji ves čas sledila in se tako naučila 
kuhati, peči krofe, prati posodo, opleti vrt … Vse to, še pred 
malo šolo, samo svinčnika nisem znala držati. Sem pa pozna-
la ogromno pravljic in ljudskih pesmi ter imela privzgojene 
delovne navade. Domači pravijo, da sem garač, saj sem sama 
do sebe najbolj stroga in stvari želim opraviti, kot morajo biti. 
Dedek je imel veliko kmetijo in ob večjih opravilih je prišlo 
k nam delati veliko ljudi, temu smo rekli tavrh. Imel je tudi 
traktor, ki ga takrat še marsikdo ni imel, s katerim je ljudem, ki 
si ga niso mogli privoščiti, pomagal, oni pa so to delo poplačali 
s tavrhom. Mene so navadno poslali dan prej po vasi. Čeprav 
so vračali uslugo, se jih je šlo prosit, da pridejo pomagat. Tako 
sem se naučila ceniti delo drugih in biti poštena – vsak je bil 
za svoje delo ustrezno plačan. Babica mi je tudi prepevala 
ljudske pesmi, s čimer mi je privzgojila ljubezen do slovenske 
besede, kulture in tradicije.

Danes ste poročeni z Američanom Matthewom Alexandrom 
Krausom, s katerim imate dva otroka, Izidorja Matthewa in 
Alexandra Gabriela. Ali sebi privzgojene vrednote prenašate 
tudi na njiju? Kako združujete tradicijo in drugačnost družine?
Otrokoma oba bereva pravljice. Trudiva se jima privzgojiti 
ljubezen do knjige in obeh jezikov; govorita ju simultano. Ko 
se spreta, se morata spoštovati in biti strpna. Ne bosta živela 
v balončku, kjer bi vsi mislili enako. Tudi svoje delovne navade 
jima privzgajam – najprej naredita domačo nalogo, nato pa se 
lahko igrata, družita z otroki, na svežem zraku. Doma imamo 
slovensko in ameriško zastavo. Slovensko obesimo 25. junija, 
ameriško pa 4. julija. Praznujemo dan zahvalnosti in božič – 
pač veliko praznujemo (smeh). Želela sva, da otroka poznata 
obe kulturi in sta s tem bolj odprta do vsake naslednje, kar 
nama je tudi uspelo.

Ne glede na drugačnost vaše družine vam tradicija pomeni 
veliko. Zakaj so tradicionalne vrednote tiste, ki na družbo kot 
celoto vplivajo blagodejno in jih je treba privzgajati otrokom?
Bistvo tradicionalnih vrednot je družina. Meni pomeni veliko, pa 
ne le moja, tudi širše. Je osnovna celica vsake družbe. Če odnosi 
znotraj družine funkcionirajo in se otroci naučijo spoštovanja, 
pozitivnega odnosa do dela ter poštenosti, strpnosti in med-
sebojne pomoči, se tako obnašajo tudi v družbi. Te vrednote 
prenašajo naprej in s tem družba postane poštena. 

Ko smo že pri mladih – beg možganov je ena večjih težav naše 
družbe. Kako bi mlade zadržali v Sloveniji? 
Vsak ima tehten razlog, da odide. Ni enostavno pustiti svoje 
družine, prijateljev, poznanega okolja. O tem bi marsikaj pove-
dal moj mož, ki je sicer imel bolj prijeten razlog za odhod. 
Produciramo veliko visoko izobraženega kadra, ki ga naš trg 
ne more nahraniti. Ko človek toliko vloži v študij, pričakuje, da 
bo dobil primerno delo in plačilo. Nobeno delo ni sramotno, 
ampak ne moremo pričakovati, da bo nekdo s VII. stopnjo 
izobrazbe delal za tekočim trakom za minimalno plačo. Država 
je v izobraženega človeka vložila preveč, da bi se zadovoljila z 
davki od minimalne plače. Dokler izobraževalni sistem ne bo 
usklajen s potrebami trga, bo tako. 
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Intervju

Po drugi strani, če že mlade težko zadržujemo pri nas, pa v 
Slovenijo prihaja vedno več delavcev iz tujih držav, še posebej 
iz bivše juge. Kakšno je vaše stališče v zvezi s tem, bi morali 
dajati prednosti slovenskim delavcem?
Vsekakor sem za to, da se da prednost slovenski delovni sili. To 
se tudi počne, saj nihče ne more kar uvoziti delavca. Prvi korak 
je povpraševanje na zavodu za zaposlovanje. Večina odzvanih 
za delo ni primerna, ker nima potrebne izobrazbe. Pri nas 
skoraj ni varilcev, ključavničarjev, keramičarjev in še koga. V tem 
trenutku glede tega ne moremo storiti veliko, lahko pa takoj 
začnemo izobraževalni sistem povezovati z gospodarstvom, 
tudi s sistemom vajeništva. Slednji rešuje dva problema: mladi 
ima zaposlitev takoj po šolanju, delodajalec pa dobi delavca, 
ki ga lahko takoj vključi v delovni proces.

Ali trenutna vlada dobro skrbi za brezposelne oz. za njihovo 
zaposlovanje? Bi morali več za to storiti ljudje sami ali je 
država tista, ki bi morala kaj spremeniti?
Veliko vlogo pri tem bi naj imel zavod za zaposlovanje, ki ne 
deluje dobro. Brezposelne sprašujejo, ali so pripravljeni odpreti 
podjetje. Kdor to želi in ima sredstva za to, gre na točko VEM 
ali AJPES. Na drugi strani pa ogromno izobražujejo, kar je 
pohvalno, a le, če so izobraževanja ustrezna. Če se ne trudiš 
sam, nič ne pride samo, kar ni nujno slabo. Če človeku daš ribo, 
je sit enkrat, če pa ga naučiš loviti ribe, bo za vedno preskrbljen.

Eden od pogostih načinov za zaposlovanje je samozaposlitev. 
Tudi sama ste ena izmed teh, saj ste uspešna samostojna 
podjetnica. Kakšne lastnosti potrebuje podjetnik?
Podjetnik mora biti pogumen, da se za to sploh odloči. Za tem 
mora imeti samodisciplino, ker ni treba biti ob določeni uri na 
določenem mestu. Tudi zdrav je treba biti, ker bolniške prvih 
30 delovnih dni ni. Kot samozaposlena ženska se veliko težje 
odločiš za otroke. Ko je otrok rojen, se je hitro treba vrniti na 
delo. Če ni podpore družine, se za otroka ne odločiš. Brezposel-
nost v Sloveniji sicer pada, ampak na račun bega možganov in 
samozaposlenih. Logična posledica vedno več mladih samo-
zaposlenih pa je vedno manj otrok, kar ni dobro za državo.

Kaj pa zaposlovanje in gospodarstvo v povezavi z industrijo 
4.0? Digitalizacija in globalizacija sta splošno gledano izraza, 
ki ljudi strašita. Kako ju vidite vi?
Slovenija ima sposobne strokovnjake s področja tehnologije. 
Prav je, da jim zagotavljamo zadostna sredstva, da se s tem še 
naprej ukvarjajo. Potrebne bi bile delavnice, da ljudem pojma 
približamo. Bojijo se, da bi roboti delali namesto njih, čeprav 
robotika dela ne odvzema, ampak ga olajšuje. Seveda pa mora 
izobraževalni sistem poskrbeti za to, da bomo, ko bo prišel čas 
zaposlovanja, imeli pripravljen kader, sicer bomo uvažali precej 
dražjo delovno silo, kot jo uvažamo danes.

Ne le brezposelni, ponekod trpijo tudi zaposleni. Se vam zdi 
delo pri nas dostojanstveno in pošteno? Kako dvigniti plače, 
brez da ogrozimo gospodarstvo?
Slovenci smo delaven narod, vendar je nekje vmes delo izgubilo 
vrednost. Spoštujem delodajalce, ki ob redni plači delavca tudi 
pohvalijo. Neto plačo zvišati, brez da dvignemo njen bruto, 
je seveda mogoče tako, da znižamo davke. Bruto plača se ne 
rabi spremeniti, neto pa se mora. Slovenija bo uspešna drža-
va, ko se bomo namesto o prispevkih pogovarjali o dodani 
vrednosti na delu.

V teh dneh je bilo veliko govora o gasilcih in poštenem plačilu 
za njihovo delo, pred nekaj meseci pa o vojakih in policistih. 
Kaj menite o tem?
Policisti na terenu imajo prenizko plačo, vojsko je treba obleči, 

Jasmina Opec Vöröš, 
podpredsednica SLS:
Suzana je prodorna mlada ženska, ki 
je vedno našla pot k uresničitvi svojih 
ciljev. Odločnost in vztrajnost sta dve 
vrlini, ki ju slovenska politika danes 
močno potrebuje. Če temu dodamo 

še Suzanino razumevanje potreb slehernega državljana 
Slovenije in željo po iskanju najboljših rešitev za dobrobit 
naše države, sem prepričana, da bi Suzana bila zelo dobra 
predsednica Republike Slovenije!

Maja Ažman, podpredsednica 
Slovenske ženske zveze pri SLS:
Biti predsednik ni nepomembna funk-
cija. Ne gre zgolj za ugajanje ljudem, 
predsednika morajo odlikovati pogum, 
velika mera modrosti in premišljenosti. 
Suzana ima vse te kvalitete – verjam-

em, da bo s svojo spretnostjo sprejemanja kompromisov 
in tankočutno sposobnostjo prilagajanja, predvsem pa 
brez fige v žepu, brez barv in predsodkov, znala in zmogla 
opravljati to funkcijo – za dobro vseh.

8 | Slovenec
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obuti in pošteno plačati. Pri gasilcih pa je tako – večina jih je 
prostovoljnih, vsi pa pričakujemo, da bodo, kjer jih potrebu-
jemo. Poklicni gasilci so plačani premalo, prostovoljnim pa bi 
morala država sistemsko zagotoviti opremo, medtem ko bi 
delodajalcu, ki zaposluje prostovoljnega gasilca, zagotovila ola-
jšavo, ne pa da so gasilci zaradi svoje odsotnosti težje zaposljivi. 
Gasilci so na podeželju center druženja in dobrodelnih akcij, 
tudi tukaj bi jih lahko nagradili.

V državnem zboru je bila letos tudi burna debata o ponovni 
uvedbi obveznega služenja, tokrat za 3 mesece. V katero smer 
se nagibate vi?
Podpiram ponovno uvedbo z izjemo ugovora vesti v okviru 
3-mesečnega usposabljanja. Včasih se je reklo, da vojska iz 
fantov dela prave moške. Rešili bi tudi problem poklicne vojske, 
saj bi imeli vpogled v nabor ljudi, hkrati pa bi se marsikdo nad 
poklicem navdušil. Če bi se kdaj – bognedaj – morali braniti, 
bi lahko bili pri tem veliko bolj suvereni.

Po koncu delovne dobe je čas za upokojitev. Nekateri upo-
kojenci živijo na robu revščine ali celo pod njim. Kako boste 
kot predsednica poskrbeli za bolj pravično skrb za starejše?
Starejši so svoje odgarali, prav bi bilo, da jim država zagotovi 

dostojno življenje. Velika krivica je bila narejena kmečkim up-
okojencem, saj so njihove pokojnine mizerne. Ko se sprašuje-
mo, zakaj je naša samooskrba tako slaba, se vprašajmo še, zakaj 
tisti, ki so za to skrbeli nekoč, zdaj stradajo. Drugi problem so 
vdovske pokojnine, ki so okleščene do skrajnosti. Samo sredstva 
je treba pametno razporediti.

Kako bi starejše bolj vključili v družbo in kakšne posledice bi 
po vašem mnenju imela ta vključitev?
Obstajajo dobri projekti vključevanja starejših v družbo, kot 
npr. evropski projekt Starejši za starejše, ki je pomemben za 
podeželje. V mestih se več družijo ter udeležujejo prireditev, na 
podeželju pa obstaja problem osamljenosti tudi zaradi central-
izacije in selitev mladih v mesto. Država bi lahko pripomogla k 
spodbujanju takšnih projektov že z osveščanjem. Od starejših se 
lahko ogromno naučimo. Medgeneracijsko sodelovanje nas bo 
obogatilo, hkrati pa se bomo z vključevanjem starali počasneje, 
kar je dobra metoda zdravstvene preventive. Osamljenost vodi 
v demenco in depresijo.

Z medgeneracijskega gremo na mednarodno. Kako ocenjujete 
stanje slovenske zunanje politike?
Naša zunanja politika deluje zmedeno, kar se vidi pri arbi-
tražnem sporazumu ali dogodkih v Kataloniji. Svoja stališča 
bi morali najprej uskladiti doma in šele nato komunicirati 
navzven. Tako bomo delovali suvereno.

Letos je odmevala razsodba arbitražnega sodišča, zdaj pa 
imamo težave z uveljavljanjem te odločitve. Na kakšen način 
bi morali nastopiti, da bi razsodbo uveljavili?
Sama sem na referendumu glasovala proti arbitražnemu spora-
zumu in sem prepričana, da sem ravnala prav. Zdaj je, kar je. Ko 
je arbitražno sodišče sprejelo odločitev, jo je sprejela Slovenija 
in prav bi bilo, da jo sprejme tudi Hrvaška. Ne verjamem pa, 
da bomo boljšo rešitev dosegli s pritiskanjem na sosede. V luči 
dobrih odnosov moramo nadaljevati razgovore, pritiske pa naj 
izvaja Evropska unija, saj gre za mednarodno pravo. Moramo 
pa se zavedati, da je treba prioritetno poskrbeti za ljudi, ki so 
ostali na drugi strani meje.

Anton Bogataj, predsednik Zveze 
upokojencev pri SLS:

Slovenija potrebuje sveže zamisli glede 
bodočega družbenega in političnega raz-
voja ter moderen način razmišljanja o 
našem mestu v EU. Realistično in pozi-
tivno razmišljanje o mladi generaciji v 

prenovljeni SLS. Prijeten in kultiviran nastop. Zato je Suzana 
Lara Krause moja favoritinja.

Tadeja Romih, direktorica SLS:
Suzano podpiram, ker ni človek praznih 
obljub, ampak je človek dejanj. Je odloč-
na, načelna in samozavestna. Zato je moj 
izbor številka 1.

Igor Draksler, predsednik Glavnega 
odbora SLS:
Suzano spoštujem, ker želi ljudem pove-
dati resnico o SLS.
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Slovenski manjšini v Italiji in na avstrijskem Koroškem se še 
vedno borita za svoje ustavne pravice. Kaj bi naša država 
morala narediti, da bi bilo za njih bolj poskrbljeno ter da bi 
lažje ohranjali naš jezik in kulturo? 
Država bi si morala prizadevati za dostojno življenje vseh 
Slovencev. Pri tem mora biti vztrajna in odločno zahtevati, da 
pravice manjšin niso kršene. Poskrbeti je treba tudi za finan-
ciranje šolstva, vsaj za pouk slovenščine. S čezmejnimi pro-
jekti pa bi bilo dobro, da imajo zamejci aktiven stik z matično 
domovino.

Predsednika si predstavljamo kot zavednega človeka, ki svojo 
kulturo nosi s seboj v tujino. Ali aktualni predsednik svojo 
vlogo opravlja dovolj dobro?
Slovenija si zasluži predsednika, ki se dobro zaveda svoje tradici-

je in kulture. Pred 5 leti sem v 2. krogu volila za Pahorja, pa 
me je razočaral. Primer: na sejem AGRA v Gornji Radgoni je 
bil povabljen kitajski minister za kmetijstvo, kateremu je bilo 
ponujeno, da s slovenskim ministrom Židanom in predsed-
nikom Pahorjem simbolno poseje riž. Množica kmetov je bila 
ogorčena – v Sloveniji ne pridelujemo riža in dvomim, da slov-
enski minister na Kitajskem prejme kruh z zaseko. Predsednik 
mora vedeti, od kod prihaja.

Komercialni mediji nekaterim od uradnih kandidatov za 
predsednika vzamejo možnost za predstavitev volivcem. Kako 
se spopadate s tem vi?
Radi se pohvalimo, da živimo v demokratični državi enakih 
možnosti, zato sem bila razočarana. Ne le zaradi odvzete 
priložnosti, da se predstavim, ampak tudi zaradi volivcev, ki 

Mihael Letonje, predsednik 
Slovenske narodne zveze pri SLS:
Suzano Laro Krause podpiram, ker 
je mlada, polna energije, poštena in 
izobražena. Je nepopisan list v politiki, 
hkrati pa je podjetnica, ki pozna težave 
malih ljudi. Ker prihaja s kmetije, zna 
poprijeti za vsakršno delo.

Primož Jelševar, podpredsednik SLS:
Slovenija bo znova uspešna le, če 
bomo na vodilna mesta v državi zmogli 
postaviti dobre gospodarje. Suzana 
kot edina podjetnica med kandidati za 
predsednika dobro pozna načela dobre-
ga gospodarja. Mnogi njeni uspehi pa 
kažejo, da tako tudi živi.

10 | Slovenec
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spremljajo komercialne medije. Slednji so vnaprej določili, 
med kom lahko volivci izbirajo. 

Se vam tudi na splošno zdi, da imamo v Sloveniji težave z 
neenakim obravnavanjem? Smo npr. pred zakonom Slovenci 
enaki?
Slovenija je po Ustavi pravna in socialna država, ampak velikokrat 
tako ne funkcionira. Verjamem, da je mogoča Slovenija, v kateri 
imajo vsi enake pravice, ne glede na plačilni razred ali priimek. 
Da bo to dosegla, morajo volivci izbrati kandidate brez starih 
grehov. Sodstvo deluje prepočasi, zastarajo pa ravno primeri, ki 
so povezani z največjimi goljufijami. Red bi moral biti.

Kje vidite ključna področja svojega predsedovanja?
Moja prednost je, kar mi vsi očitajo – da nimam političnih iz-
kušenj. Ravno zato nimam bremena. Trudila se bom opozarjati, 
kje so kršene temeljne človekove pravice. Želim, da bi se pov-
ečala rodnost. Veliko lahko naredi država s finančno spodbudo 
za vsakega rojenega otroka iz državnega proračuna; sedaj je to 
prepuščeno občinam z okleščenimi proračuni. Želim urediti 
status prostovoljnega gasilca in doseči, da bi bilo pri nas delo 
spet cenjeno in pošteno plačano. Predsednik seveda tega ne 
more urediti sam, vendar lahko s strategijo, proaktivno vlogo 
in spodbujanjem dialoga pomaga priti do rešitev.

Strankarski kolegi povedo, da ste pogumni, čeprav ste naj-
mlajša kandidatka. Predsednik včasih ne zavzame stališča pri 
pomembnih vprašanjih, da ostane predstavnik vseh. Boste 
predsednica, ki zavzame stališče?
Predsednik mora biti malo vizionarja. Včasih je treba podati tudi 
stališče, ki ne ustreza vsem, če bo pripeljalo do boljšega živl-
jenja. Če se zmotiš, zmoto priznaš in se umakneš. Slovenija je 
glede tega specifična. Narediš nekaj narobe, o tem se nekaj časa 
piše, nato pa te premaknejo na drugo pozicijo, kjer nemoteno 
delaš naprej. Zato so ljudje izgubili zaupanje v politiko in ne 
hodijo na volitve – ker mislijo, da smo vsi isti. Marsikoga ni 
sram, pa bi ga moralo biti.

Vaš slogan je Vrnimo Slovenijo ljudem! Kaj moramo vrniti 
Sloveniji? 
Sloveniji in predsedniški funkciji moramo vrniti dostojanst-
vo. Predsednika, ki mu ni vseeno. Ponos. Ponosni smo lahko 
na bogato kulturo in tradicijo ter na posameznike in njihove 
dosežke. Slovenci smo svetu že dali veliko in se tega premalo 
zavedamo. Ponosni smo lahko na svojo lepo deželo. Sama sem 
uspela Američana prepričati, da se v Sloveniji živi bolje kot v 
Ameriki. Pogum. Ko bomo dovolj pogumni in si bomo zaupali, 
bomo živeli bolje. Nasmeh. To nam bo uspelo z energijo in 
pozitivnim odnosom. Najpomembneje – prihodnost. Vrnili 
jo bomo mladi. 

Za konec – tik pred volitvami smo. Kaj za vas pomeni aktivna 
udeležba na volitvah in zakaj je pomembno, da prav vsak 
volivec odda svoj glas?
Razumem, zakaj se ljudje volitev ne udeležijo. Ker menijo, da 
smo vsi isti, pa ni res. Bila sem na vseh volitvah in referendumih 
od svojega 18. leta. Pomembno je iti na volišče, ker če tega ne 
storiš, je vsak drugi glas toliko več vreden. Če pri volitvah nisi 
sodeloval in ti izid ni všeč, si za to odgovoren. Pozivam vse 
bralce, da se 22. oktobra volitev udeležijo in, če ne bodo vedeli, 
kaj drugega obkrožiti, naj obkrožijo številko 1 (smeh).

Dr. Andrej Umek, predsednik Strokovnega sveta pri 
predsedniku SLS:

Gospo Krause v njeni kandidaturi za predsednico države podpiram, 
ker sem prepričan, da se vedno in dosledno zavzema za človekove 
pravice in svoboščine tako na političnem kot tudi gospodarskem 
področju. S tem se je jasno, vendar vključujoče postavila na slov-
enski politični zemljevid. Prepričan sem, da si je kljub svoji mladosti 

nabrala dovolj izkušenj tako v realnem življenju kot v politiki. Uspešna je kot samosto-
jna podjetnica in kot predsednica Ženske zveze pri SLS. Ob vsem tem najde tudi dovolj 
časa za svojo družino in otroke. Uspešna je torej bila na treh v življenju pomembnih po-
dročjih: poklicnem, javnem in družinskem, zato sem prepričan, da bo uspešno opravljala 
tudi funkcijo predsednice države. Kot taka bo v čast in ponos Slovenije doma in v tujini.

Rok Sedminek, 
predsednik 
Slovenske 
kmečke zveze 
pri SLS:
Suzano Laro 
Krause podpiram, 

ker je mlada in je prav, da se mladi 
vključijo v politiko in odločajo o 
svoji prihodnosti.

Slovenec | 11 

Foto: Albin Bezjak



12 | Slovenec

Poslanec EP

Spoštovane bralke in bralci,
poletje se je prevesilo v jesen in tudi v Evropskem parlamen-
tu smo že v polnem zagonu. Na minulem plenarnem zase-
danju je bila ključna tema dogajanje v Kataloniji. To je bila 
tudi prva tema znotraj največje poslanske skupine EPP, kjer 
smo zelo odkrito razpravljali, kljub temu, da je za nekatere 
poslanske kolege, ki prihajajo iz vladajoče stranke premiera 
Mariana Rajoya in nasprotujejo odcepitvi Katalonije, zadeva 
zelo občutljiva. Zelo jasno sem obsodil nasilje španske vlade 
in španske policije. Vsak državljan ima pravico izraziti politično 
stališče in se odločati po svoji volji, ne glede, ali je to vladajoči 
nomenklaturi všeč ali ne. Lahko se referendumsko iniciativo 
izpodbija iz pravnega vidika, povsem nesprejemljivo pa je, da 
se jo zatira s silo. Španskim poslancem sem odkrito povedal, 
kako velika napaka je bila tako ostro posredovanje policije tudi 
z vidika nadaljnjih odnosov med vpletenimi in tezo podkrepil 
s slovenskim primerom izpred 26 let v procesu slovenske osa-
mosvojitve. Odločitev Slovenije, da zapusti Jugoslavijo, ni bila 

enostavna, vendar so neenakovredna obravnava, represija in 
na koncu celo grožnja z vojaškim posredovanjem le še okrepili 
našo odločnost za samostojno državo. Podobno se dogaja v 
Kataloniji. Šele nedeljski dogodki ob izvedbi referenduma so 
javno mnenje krepko prevesili k zagovornikom osamosvojitve. 
Bojim se, da je zadeva šla predaleč, da bi Španija to težavo rešila 
sama.  EU mora premisliti, ali se bo res okoli tega držala ob 
strani. Katalonci so tako državljani Španije kot Evropske unije, 
zato ne morem pristati na to, da gre zgolj za interno zadevo 
ene države. 

Na srečo iz Parlamenta prihajajo za Slovenijo tudi boljše 
novice. Odbor za proračun je konec meseca potrdil prora-
čunski paket, v njem je bil tudi moj amandma za finančno 
spodbudo razvoja koncepta »pametnih vasi«. Gre za projekt, 
na katerem delava z madžarskim poslanskim kolegom Tibor-
jem Szanyijem. Če imamo danes že dobro uveljavljen koncept 
»pametnih mest«, pa tehnologija na podeželje še ni prodrla v 
želeni meri. Namen koncepta je na podeželju s pomočjo novih 
tehnologij obdržati delovna mesta oziroma z novimi delovnimi 
mesti nadomeščati tista, ki zaradi napredka ugašajo. Želimo 
zmanjšati razvojno vrzel, ki nastaja med mesti in podeželjem. 
Za izboljšanje kakovosti življenja pa je naprej treba poskrbeti 
predvsem za mlade in za njihove zaposlitve ob seveda ustrezni 
širokopasovni tehnologiji. Tu govorimo o npr. povezovanju 
kmetijske dejavnosti s pomočjo tehnoloških platform na po-
dročju trženja in prodaje, povečanju mobilnosti na podeželju 
z razvojem storitvene dejavnosti, določene nove tehnološke 
rešitve pa lahko pomagajo tudi k bolj kakovostnemu položaju 
na področju sociale in skrbi za starejše, zdravstva in turizma. 
V okviru proračuna sva uspela dobiti 3,3 milijone evrov, ki jih 
bodo lahko prijavitelji porabili za razvoj tega koncepta. Če se 
bo zadeva izkazala za uspešno, si lahko obetamo tudi konkret-
nejša sredstva za naše podeželje v okviru prihodnje regionalne 
politike. Celotno akcijo bomo uradno podprli 23. marca 2018, ko 
bom na to temo v sodelovanju s kar tremi evropskimi komi-
sarji pripravil vseevropsko celodnevno konferenco v Sloveniji. 

Naj se za konec dotaknem še prihajajočih predsedniških 
volitev. Izredno vesel sem, da SLS po dolgem času nastopa 
samostojno, s svojo kandidatko Suzano Laro Krause. Vsi vemo, 
da ni lahko zbrati 3000 overjenih podpisov podpore, vendar 
po drugi strani, ko smo stopili skupaj, ko ste se aktivirali naši 
ljudje na terenu, v nobenem trenutku ta meja ni bila vpra-
šljiva. Veliko priznanje tistim aktivistom, ki so podpise zbrali 
na terenu, kot tudi iskrena zahvala vsem, ki ste prispevali svoj 
podpis. Prepričan sem, da Suzana v slovenski politični prostor 
prinaša svežino, ki jo še posebno predsedniška funkcija več kot 
potrebuje. Suzano poznam kot načelno in zelo neposredno 
sogovornico, ki brez težav zastopa stališča SLS, zato ima mojo 
polno podporo. Gremo na volišča in glasujmo za predsedniško 
kandidatko SLS!

Franc Bogovič,
poslanec v Evropskem parlamentu (SLS/EPP)



Slovenec | 13 

Zgodilo se je

Velenje, 20. januar 2017
SLS podpira dobre prakse 
krožnega gospodarstva
Konec januarja je v Velenju potekal evropski pogovor v organi-
zaciji evropskega poslanca Franca Bogoviča na temo priložnos-
ti kmetijstva v krožnem gospodarstvu. Na pogovoru so poleg 
Bogoviča sodelovali še predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, 
predsednik MO SLS Velenje Dani Gradišnik, prokuristka podjetja 
Bokri Eva Štraser, direktor KZ Šaleška dolina Ivan Drev, direk-
tor KGZ Celje Stanko Jamnik in predsednik OZS Branko Meh.
Krožno gospodarstvo je ekonomski model, katerega cilj so 
spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo 
in ohranjanje naravnih virov, predvsem z recikliranjem od-
padkov, ki s tem postanejo nova surovina za nove izdelke. 

Inovacije in tehnološki razvoj, ki spremljajo prehod v krožno 
gospodarstvo so prihodnost tudi za slovenske kmete, ki pa jih 
čaka nujen korak naprej na področju boljše organiziranosti 
sistemov in vzpostavitvi dolgoročnih in pravičnih odnosov v 
prehranski verigi.

Ljubljana, 31. januar 2017
Predsednik SLS: Najbolj pozitivno bi 
znižanje DDV občutili državljani
Ob obravnavi Odbora DZ RS za finance in monetarno politiko glede predloga, da se stopnji DDV 
vrneta na predkrizni 20 in 8,5 %, je predsednik SLS mag. Marko Zidanšek pojasnil, da je bila SLS 
prva, ki je pozvala k temu ter povedal: »To je priložnost za sprejem ukrepa v prid državljanom. Zni-
žanje DDV ne bi bil samo ukrep za bolj konkurenčno gospodarstvo, ampak bi znižanje DDV najbolj 
pozitivno občutili državljani, ki si morajo prepogosto izmišljevati kreativne načine za preživetje 
družine. Ponovno se kaže, da v parlamentu manjkajo zagovorniki ljudstva, ki bi uporabili zdravo 
kmečko pamet in kot dobri gospodarji reagirali že bistveno prej.«

Slovenija, marec in april 2017
Pomladna srečanja po 
volilnih enotah
Potem, ko se je vodstvo Slovenske ljudske stranke novembra  
2016 v Metliki srečalo s člani stranke iz 6. volilne enote, v Kranju 
pa s člani iz 1. volilne enote, je s tretjim krogom srečanj s člani 
in simpatizerji po volilnih enotah nadaljevalo pomladi. Obiski 
so potekali štiri petke v marcu in dva ponedeljka v aprilu, in 

sicer v Portorožu (2. VE), Cerknici (3. VE), Mariboru (7. VE), Dra-
vogradu (5. VE), Jurišovcih (8. VE) in Kočevju (4. VE).
Delo stranke in svoje poglede je na vseh srečanjih članom in 
simpatizerjem SLS predstavil predsednik stranke mag. Marko 
Zidanšek, vsakič v družbi direktorice stranke Tadeje Romih in 
vsaj enega od strankinih podpredsednikov (Primož Jelševar, 
Jasmina Opec Vöröš in Franc Rozman). Na posamičnih sre-
čanjih so sodelovali tudi predsedniki Zveze upokojencev pri 
SLS Anton Bogataj, Nove generacije SLS Daniel Valentine, 
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Slovenske kmečke zveze pri SLS Rok Sedminek in Strokovnega 
sveta pri predsedniku SLS dr. Andrej Umek, poslanec v Evrop-
skem parlamentu Franc Bogovič, člani izvršilnega odbora, 
predsedniki regionalnih odborov in drugi funkcionarji stranke.
Na srečanjih, ki so bila namenjena na eni strani motivaciji čla-
nov na terenu pred prihajajočimi volitvami, na drugi strani pa 
seznanjanju centrale z izzivi lokalnega okolja, je vodstvo med 
drugim predstavilo svoj program dobrega gospodarja, ki na 
gospodarskem področju prinaša zmanjšanje birokratskih ovir 
in ugodnejše poslovno okolje. V okviru srečanj je predsednik s 
sodelavci obiskal tudi več podjetnikov in kmetov, ki so s svojim 
delom zgled dobrega gospodarja. 
Vodstvo se je s člani veliko pogovarjalo predvsem o težavah in 
izzivih ter rešitvah na področju kmetijstva, zdravstva in šolstva. 

Večkrat je bilo izpostavljeno staranje prebivalstva ter medge-
neracijsko sodelovanje, ki je potrebno za uspešen razvoj dr-
žave. Predsednik stranke se ni mogel izogniti niti vprašanjem, 
povezanih z Evropsko unijo. V odgovorih nanje je poudaril, 
da potrebujemo močno, povezano in nebirokratsko Evropsko 
unijo, ki bo enako obravnavala vse svoje države in državljane.
Rezultat srečanj, ki sta jih spremljala dobro vzdušje in op-
timizem, je spoznanje, da ima Slovenska ljudska stranka še 
vedno močno lokalno bazo, ki je odlična odskočna deska za 
prihajajoče državnozborske volitve. Na srečanjih se je tudi že 
evidentiralo večino kandidatov za te volitve, po katerih se bo 
stranka zaradi trdega dela in bogatega znanja svojih članov 
odločno vrnila v parlament.

Velenje, 23. marec 2017
Več prakse in vključitev 
gospodarstva v izobraževanje
Mestni odbor SLS Velenje je v sodelovanju z Inštitutom dr. 
Antona Korošca v Velenju pripravil okroglo mizo na temo po-
vezovanja izobraževanja in gospodarstva. Polna predavalnica 
obiskovalcev je z zanimanjem prisluhnila razpravi o temi, ki 
je zaradi visoke stopnje brezposelnosti med mladimi zelo po-
membna. 
Poslanec v Evropskem parlamentu Franc Bogovič je predsta-
vil pobudo Zavezništvo za mlade, preko katere mladi dobijo 
prve delovne izkušnje. Mnogo mladih v Sloveniji nima pravih 
delovnih izkušenj in veščin, zato potrebujemo več praktičnega 
pouka in sodelovanja gospodarstva. Ravnatelj velenjske Strojne 
šole Janko Pogorelčnik je povedal, da v Šolskem centru Ve-
lenje uspešno sodelujejo z učenci iz osnovnih in srednjih šol 
ter praksa kaže, da se iz njihovih idej lahko razvijejo uspešna 
podjetja. Podpredsednik UO OZS Ivan Meh, je dejal, da obrtniki 

potrebujemo kader in da je pomembno sodelovanje s šolami, 
saj se to najbolj obrestuje vsem. Vodja Strokovnega sveta pri 
predsedniku SLS dr. Andrej Umek pa je državi in mladim 
svetoval, da mora znanje biti fokusirano, ker moramo imeti 
pravilen izbor znanj.

Malta, 29. in 30. marec 2017
Na Malti o prihodnosti 
Evrope
Delegacija SLS pod vodstvom predsednika SLS mag. 
Marka Zidanška, ki so jo sestavljali podpredsednik SLS 
Primož Jelševar, podpredsednica SLS Jasmina Opec 
Vöröš, direktorica SLS Tadeja Romih, poslanec Evrop-
skega parlamenta Franc Bogovič in mednarodna tajnica 
SLS Lejla Kogej, se je konec marca udeležila Kongresa 
Evropske ljudske stranke na Malti.
Na zanimivih seminarjih in razpravah so se pogovarjali o 
gradnji mostov med EU in južnimi sosedami, o varnosti, 
ki jo lahko Evropa zgradi in ohrani na podlagi skupnih 

vrednot ter o načinih nasprotovanja muslimanskemu ekstremizmu. 
Na dveh plenarnih sejah kongresa EPP pa se je razpravljalo in glasovalo 
o prihodnosti Evrope, predvsem z vidika varnosti.
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Avstrijska koroška, 7. april 2017
Projekt povežimo Slovenijo povezal Slovence čez mejo
V začetku aprila so se v okviru projekta Povežimo Slovenijo člani in simpatizerji SLS odpravili na pot na avstrijsko Koroško. 
Obiskali so dvojezično zasebno strokovno šolo v Št. Petru v Rožu, Goršetovo galerijo v Svečah, dvojezično župnijo v Bilčovsu, 
leseni stolp na Jedvovci nad Vrbskim jezerom, Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah ter za konec Sela pod Karavankami, 
občino z največjim deležem Slovencev. Na svoji poti so se srečali z mnogimi Koroškimi Slovenci. Pridružil se jim je tudi pred-
sednik Glavnega odbora SLS Igor Draksler, ki je ob tej priložnosti izrazil podporo Slovencem v Avstriji v prizadevanjih, da bi v 
koroški deželni ustavi ohranili slovenščino.

Sevnica, 12. maj 2017
29. obletnica ustanovitve Slovenske kmečke zveze
Praznovanje 29. obletnice ustanovitve 
Slovenske kmečke zveze, prve ustano-
vljene demokratične politične stranke 
v Sloveniji po drugi svetovni vojni – 
današnje Slovenske ljudske stranke, 
je letos potekalo na sevniškem gradu. 
Stranki je vse najboljše prišlo zaželet 
več kot dvesto članov in funkcionarjev. 
Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk 
je poudaril veliko vrednost SLS v ohra-
njanju lokalne in narodne identite-
te. Poslanec Evropskega parlamenta 
Franc Bogovič je pojasnil, da: »V Dr-
žavnem zboru RS manjka SLS, v kateri 
ljudje znajo projekt narediti ter tudi 
izpeljati od A do Ž!« Predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS Rok Sedminek je dejal, da je skupina kmetov v Unionski dvo-
rani s preprosto kmečko pametjo postavila temelje slovenske demokracije. Danes pa mora država spremeniti svoj odnos do 
kmetijstva in preprečiti nadaljnjo degradacijo kmetijskih zemljišč, sicer Sloveniji grozi zmanjševanje samooskrbe in posledična 
izguba suverenosti. 
Osrednji slavnostni govorec je bil predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, ki je potrdil, da je za SLS je na področju kmetijstva 
družinska kmetija prednostna naloga in vse član povabil: »Za vsakega od vas si žeim, da postanete del ekipe, ki bo jutri poskr-
bela za drugi preporod Slovenije.« 
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Ljubljana, 28. junij 2017
Novo vodstvo Slovenske 
narodne zveze pri SLS
28. junija 2017, dan pred razglasitvijo razsodbe arbitražnega 
sodišča v zvezi z mejo med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško, je bilo na izrednem volilnem občnem zboru soglasno 
izvoljeno novo vodstvo Slovenske narodne zveze pri SLS. Pred-
sednik SNZ pri SLS je postal Mihael Letonje, podpredsednika 
pa Klemen Šavli in Gregor Miklavčič. Novi predsednik je ob 
izvolitvi dejal: »Vedno bomo stopili v bran slovenski zemlji in 
veri, slovenskemu jeziku in vrednotam slovenskega naroda. 
Še naprej bomo opozarjali na področja, kjer mora Slovenija 
narediti več, da zaščiti svoje interese.« O arbitraži pa: »Odločitev 

Gornja Radgona, 26.avgust 2017
Okrogla miza SKZ pri SLS 
na AGRI: Zagotovimo 
Sloveniji hrano za jutri
Na 55. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA je v 
organizaciji Slovenske kmečke zveze pri SLS potekala okrogla 
miza z naslovom Zagotovimo Sloveniji hrano za jutri – pro-
blematika kmetijske zemljiške politike v Sloveniji. V pogovoru, 
ki ga je vodil predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek, so sode-
lovali podpredsedniki SKZ pri SLS Franc Obran, Jernej Redek 
in Klemen Šavli. Poudarili so, da Slovenci, ki smo v zgodovini 
svojega naroda izgubili ogromno ozemlja, ne smemo pozabiti, 
da je ozemlje največje bogastvo vsakega naroda, zato je treba 
izboljšati kmetijsko zemljiško politiko in s svojim ozemljem 

Zgodilo se je

Dolenjska, 27. maj 2017
Izletniki navdušeni 
nad čari Dolenjske
Člani in simpatizerji občinskih odborov SLS Trebnje, Dom-
žale, Mengeš, Moravče, Škofja Loka, Ljubljana in Zveze 
upokojencev pri SLS so se v okviru projekta Povežimo 
Slovenijo udeležili ekskurzije na Dolenjsko. Zjutraj so se 
skupaj s predsednikom SLS mag. Markom Zidanškom ude-
ležili maše v osrednji božjepotni Marijini cerkvi novomeške 
škofije na Zaplazu, ki jo je na rojstni dan mučenca Lojzeta 
Grozdeta daroval novomeški škof Andrej Glavan. Nato so 
si ogledali Knežjo vas ter rojstno hišo in muzej duhovnika 
in misijonarja Friderika Barage. Na kmetiji Marjane in 
Viktorja Kužnika na Podliscu pri Dobrniču so si privoščili 
kosilo, popoldne pa so se v Trebnjem ustavili še na prire-
ditvi v okviru 45. tedna cvička.

v nobenem primeru ne bo pravična za Slovenijo, na kar je SNZ 
pri SLS opozarjala od samega začetka. Prepričani smo, da bi 
prebivalci obmejnih območij morali imeti možnost samood-
ločbe o tem, v kateri državi bodo živeli.«

začeti ravnati bolje, najboljša zemljišča pa naj ostanejo name-
njena zagotavljanju prehranske varnosti Slovencev. Sedminek 
je ob koncu poudaril, da se Evrope ne smemo bati, ampak: »Si 
moramo sami izboriti ustrezen status in izkoristiti vse mož-
nosti, ki jih EU nudi.«
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Ljubljana, 29. september 2017
Priložnosti Slovenije v industriji 4.0 ter pametnih vaseh 

Sinja gorica, 5. oktober 2017
Nihče se ne žrtvuje toliko kot gasilci
V organizaciji Inštituta dr. Antona Korošča je v okviru Socialnega tedna v Sinji Gorici potekala okrogla miza na temo sistemskih 
izboljšav položaja gasilcev v Sloveniji. Sodelovali so poveljnik gasilskega poveljstva Vrhnika Boštjan Turk, dvakratni minister SLS 
in predsednik Sveta INAK dr. Andrej Umek, dolgoletni predsednik NO Gasilske zveze Slovenije France Pance ter predstavnika 
medicine dela, prometa in športa v UKC Ljubljana, doktorja Martin Kurent in Metoda Dodič Fikfak.
Nedavni dogodki ob požaru tovarne Kemis so odprli mnogo vprašanj, na katere predstavniki gasilcev že leta opozarjajo. Na 
okrogli mizi je bilo predstavljenih veliko koristnih rešitev in pobud, ki jih bo direktor inštituta Primož Jelševar predstavil na 
zaključnem simpoziju Socialnega tedna, 27. oktobra v Državnem svetu.

Zgodilo se je

Inštitut dr. Antona Korošca je v okviru Socialnega tedna skupaj 
z Združenjem krščanskih poslovnežev Slovenije v ljubljanski 
Galeriji Družina organiziral okroglo mizo na temo novih tehno-
logij in njihovega vpliva na svet dela. Gosti okrogle mize so bili 
dr. Iztok Seljak iz Hidrie, Martin Pečar z Inštituta Jožef Štefan, 
nekdanji minister SLS za znanost in tehnologijo ter okolje in 
prostor dr. Andrej Umek, direktor Inštituta dr. Antona Korošca 

(INAK) Primož Jelševar in evropski poslanec Franc Bogovič.
Ob predstavitvi koncepta pametnih vasi in industrije 4.0, v 
osrčju katerih je nova tehnološka revolucija – digitalizacija, 
so se govorniki strinjali, da sta digitalizacija in globalizacija 
dejstvo, da se je treba odločiti, kako bomo v Sloveniji učinko-
vito odgovarjali na ta dva izziva ter da je treba digitalizacijo 
humanizirati in imeti pred očmi človeka in družbo.
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Osebno

Matthew Alexander 
Krause, prvi 

mož Slovenije
Če je Slovenka postala prva dama Združenih držav 
Amerike, pa je sedaj čas, da Američan postane prvi 
mož Slovenije. Matthew Alexander Krause, po rodu 

Američan iz Annapolisa v Marylandu, je že deset 
let soprog kandidatke SLS za predsednico države 
Suzane Lare Krause. Po izobrazbi je ekonomist, 

brez težav in s ponosom pove, da skrbi za otroka 
in dom, vmes pa tudi ureja besedila v angleščini. 
S Suzano sta se spoznala na londonskem letališču, 

kjer sta si izmenjala kontakte in si nekaj časa 
dopisovala na daljavo, dokler se Suzana nekega 
dne ni odločila, da ga obišče v Ameriki. Nedolgo 
zatem je Matthew pripotoval v Slovenijo in se 

odločil, da bo tu njegov dom. 

Podpirate svojo ženo pri kampanji za predsednico države?
Svojo ženo in Slovenijo podpiram in jo bom vedno podpiral po 
svojih najboljših močeh. Verjamem, da to tudi nasploh drži za 
zakonce in partnerje v predanih razmerjih. 

Kako ste se odzvali, ko vam je Suzana povedala, da želi kan-
didirati za predsednico države?
Moj prvi odziv je bil notranji. Občutek ponosa, da si je Suzana 
izbrala tako pot. Tako neizmerno ljubezen čuti do te dežele in 
ljudi - nikogar boljšega si ne morem predstavljati, da bi vodil 
Slovenijo. Moj odziv navzven je bilo vprašanje: »Kako lahko 
pomagam?«

Mislite, da se bo vaše družinsko življenje spremenilo, če bo 
vaša žena izvoljena za predsednico?
Suzana vseeno že dolgo uspešno usklajuje družinsko življenje s 
kariero, zato od same zamenjave službe ne pričakujem kakšnih 
drastičnih sprememb. Ne glede na to, kaj se zgodi, bo še vedno 
ljubeča žena in mati.

Zakonec oz. partner predsednika države ima po zakonu pra-
vico do mesečnega nadomestila v višini 15 % plače predsednika 
republike. Bi to možnost izkoristili?
S Suzano se vedno potrudiva kar najbolj preudarno porabiti 
vsak zasluženi evro, tako kot je to v mnogih družinah. No-
benih davkoplačevalskih sredstev ne bi po nepotrebnem vzel, 
samo ker bi dobil pravico do tega. Slovenski državljani si na 
najvišjih položajih v državi zaslužijo ljudi, ki davkoplačevalski 
denar porabljajo smotrno, namesto da zakone izkoriščajo kot 
izgovor, da ne bi zapravljali lastnega denarja. Samo zato, ker 
je denar lahko dostopen, še ne pomeni, da ga moraš zgrabiti 
z obema rokama.

Zahvaljujemo se vam za čas in vse dobro tudi v prihodnje.
Hvala vam in povabilo vsem bralcem, da se v nedeljo, 22. ok-
tobra 2017, udeležite volitev. 

Foto: Albin Bezjak



Predsedniška 
marmelada
V medijih je v dneh po moji napovedi 
kandidature završalo. Prvo vprašanje 
marsikoga je bilo: Kdo je Suzana Lara 
Krause?, drugo pa: Zakaj ima tako rada 
kumarice in marmelado?

Kar so mediji v poročanju izpustili, 
je to, da kuham in ozimnico pripravl-
jam doma, za svojo družino, ko poleg 

ni kamer in pozornosti javnosti. Ko smo 
zbrani v kuhinji in med brbotanjem v 
loncu preverim še domačo nalogo ali 
s sinovoma ponavljam snov za pouk, 
objamem moža in se mi pod nogami 
mota maček. Družina je ključ. Druži-
na in dom. Hvaležna sem, da sem bila 
tradicionalno vzgojena, ponosna sem, 
da sem Slovenka. Vrednote, zavednost in 
delovne navade, ki so me obkrožale med 
odraščanjem, sem ne da bi vedela, kdaj, 

vzela za svoje. Danes jih prenašam na 
svoja sinova. In verjamem, da jih bosta 
tudi onadva na svoje otroke.

Tudi Slovenijo včasih vidim kot eno 
veliko družino in verjamem, da lahko 
kot družba spet postanemo ponosni, 
pozitivni, zaupamo v prihodnost in jo 
pričakamo z nasmehom na ustnicah. Jaz 
verjamem v ljudi in verjamem, da lahko 
Slovenijo vrnemo ljudem.

Suzana Lara Krause

Hrušmuš recept
Sestavine:
nekaj dobre volje
700 g očiščenih hrušk
400 g sladkorja
sok ene limone
po okusu cimet ali muškatni orešček

Hruške operemo in jim odstranimo 

pečke. Narežemo jih na koščke, dodamo 

sladkor in limonin sok. V pokriti posodi 

jih pustimo v hladilniku do naslednjega 

dne. Če nanje pozabimo, ni nič narobe, 

če stojijo dlje.
Hruške so se lepo “spacale”. 
Vse dobro premešamo ter zmeljemo. Ku-

hamo na nizki temperaturi do zgostitve, 

30 do 45 minut.
Če nimate toliko časa ali se vam zdi, da 

se gosti prepočasi – lahko uporabite tudi 

želin in palični mešalnik.
Marmelado vlijemo v vroče kozarce, 

obrišemo, da je rob čist, zapremo. Obr-

njene na glavo položimo na brisačo in jih 

pokrijemo s toplo deko. Ko se ohladijo, 

jih le še pospravimo. In označimo letnik.

Vir: Pixabay




