
 

 

Velja govorjena beseda! 

IZJAVA PREDSEDNIKA SLS MAG. MARKA ZIDANŠKA NA PREDSTAVITVI KANDIDATKE SLS ZA PREDSEDNICO 

REPUBLIKE SLOVENIJE SUZANE LARE KRAUSE 

»Čas je, da Slovenija dobi svojo prvo predsednico!« 
 

Slovenska ljudska stranka je globoko ukoreninjena v slovenski javni in politični prostor, ki ga 
je že konec osemdesetih, takrat še kot Slovenska kmečka zveza, tudi pomembno 
sooblikovala. Prav SLS je začela premike, ki so vodili do politične pluralnosti ter 
samostojnosti in neodvisnosti naše države. Vendar pa žal preteklih 20 let SLS ni samostojno 
kandidirala za najvišjo funkcijo v državi, za predsednika republike. Osebno menim, da se to 
danes v Sloveniji pozna. 

Državo pestijo velike in majhne težave, mnoge od njih ljudem grenijo vsakodnevno življenje, 
otežujejo delo in celo ogrožajo zdravje. Zdravstvo še vedno čaka prave rešitve, kmetje se 
sami borijo proti Vladi in tujim podjetjem, da bi zaščitili izvrstna kmetijska zemljišča, vrstijo 
se požari, narava pa pustoši po poljih, gozdovih, sadovnjakih  in travnikih s sušo in pozebo. 
Medtem se za nekatere zdi, da so zaščiteni bolj kot kočevski medved in jim ne bo nikoli treba 
odgovarjati za bančno luknjo, zadolženost in propadanje podjetij.  

V zadnjih nekaj letih naš slovenski in evropski vsakdan vse bolj zaznamujejo tudi resne 
varnostne grožnje, terorizem seje nemir, strah in smrt po Evropi in svetu.  Vlado smo že 
takrat, ko je bil tak razvoj dogodkov le eden od možnih scenarijev, spraševali, ali je 
pripravljena, da zaščiti prebivalstvo, in opozarjali, da mora Slovenija kot branik zunanjih meja 
Evropske unije posvetiti še posebno pozornost zaščiti naših meja. Od predsednika države, 
vrhovnega poveljnika vojske v tem času ni bilo slišati, da bi se pri Vladi zavzel za ureditev 
razmer in delovnih pogojev vseh tistih ljudi, ki jim poveljuje – vseh tistih, ki nas vse varujejo.  

Vprašamo se lahko, kam gre ta država, kam gremo kot narod in kaj lahko kot narod storimo, 
da se stvari začnejo obračati na bolje. 

Eden od načinov, na katerega lahko vsak polnoleten državljan pomaga premakniti to 
zarjavelo kolesje v tek, vsekakor predstavljajo predsedniške volitve. Nekateri, še premalo jih 
je, odidejo na volišča in oddajo svoj glas za kandidata, ki jih je najbolj prepričal. Drugi, kot je 
Suzana, se odločijo na svoja ramena sprejeti še večjo odgovornost in kandidirajo. 

V SLS smo se odločili za kandidatko, ki pooseblja prenovo stranke in 
predstavlja svež poganjek na starih koreninah. Suzana Lara Krause 

predstavlja sodobno širino, prav tako pa zmernost in tradicionalne vrednote 
Slovenske ljudske stranke. Kot predsednica bo znala v ključnih trenutkih 

izkazati razumevanje in pokazati smer narodu, znala bo biti moralni kompas, 
ki ga danes pogrešamo. 

V veselje in ponos mi je, da vam lahko danes predstavim kandidatko Slovenske ljudske 
stranke za predsednico Republike Slovenije Suzano Laro Krause. Verjamem, da bo Suzana s 
širino svojega razumevanja, odločnostjo in prizemljenostjo tista kandidatka, ki bo najbolj 
prepričala volivce. Čas je, da Slovenija dobi svojo prvo predsednico! 

mag. Marko Zidanšek 

predsednik Slovenske ljudske stranke     Ljubljana, 31. avgust 2017 


